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 � �� � � ا� �وىٰ  �ع :� ا�� � �ىٰ 
Islamic Methodology of Fat w  

(In the perspective of Majm ‘  Fat w  Ibn Taymiyyah) 

  * � �ز � �� ڈا�

ABSTRACT 

Im m Ibn Taymiyyah is a well-known scholar of Muslims. He was 

an ocean of knowledge and wisdom. His books prove his excellence He was 

born in 661 Hijrah in Harr n (Syria). He learned every kind of knowledge 

especially religious knowledge i.e knowledge of Qur’ n, Tafs r, Had th, 

Fiqh, Jurisprudence, philosophy, inheritance law, mathematics, grammar, 

literature, and poetry etc. He wrote hundreds of books about the above 

mentioned fields. He was permitted to give Fatw  (verdict) in his early age. 

He was successful in achieving the position of Ijtih d (authoritative 

interpretation of Islamic Law).  

Ibn Taymiyyah Studied the Profound Books of religions and sects. 

Then he analyzed the works in the light of senior Imams and Qur n and 

Sunnah. He is an extra ordinary person in his knowledge and writings. In 

brief we can say the fatw s of Imam Ibn Taymiyyah have printed in thirty 

seven volumes. His first ratiocination in Fatwa is from the Holy Qur n.  

He presents the arguments from the Hadith and Sunnah of the Holy 

Prophet (S.A.W).He considered Ijm ‘ (consensus of Muslim opinion) as a 

proof of Shar ‘ah. He presents the point of view of various schools of 

thought, He trusted in the books of ancient scholars. He also answers the 

anticipating ambiguity and complication. A few of his fatwas begin with all 

praise to Allah. His fatw s are concordant with the life of the Muslims. 

In this article a deep study of fatwa of Ibn Taymiyyah has been taken 

as a guideline for fatwa in Islamic methodology. 

Keywords: Ibn Taymiyyah, Majm ‘  Fat w , Methodology, 
Ratiocination, Ijm ‘, anticipating ambiguity. 
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�   ا�   ١٠ ا�م  ا�ول  �ان٦٦١ر�  �،  (ھ  ر�  ا�  �م �   ان  ��۔  �ا  �م)�  ا� �  �م

� �، ) ١( ۔ا�ا�س ان � � اور � ا�� � �
�
ان � ��ان � ا� �رگ �رت � �ى �� اور وا��

  )٢(اس � �م � �۔ ا� � � ��ان � � م ا� � �ر ��۔ 

 ا- ا  �ب، �م  �ا�،  ،�،ا�ل، ��  ،�  ،��   و  �ن  و ��  ،�   و  �ف ،   ادب ��    �  �  ا�

 �   و� � �� � ان �ن � ز�دہ    � �� � ا��ہ  �م اور � و�ہ �و��،ا�س،�،

ان � در�� � �� � د� وا� � �ل �� � �� � )٣(�� ذا� �� اور �رو�ض � ذر� � �۔

��، �، �، �ف اور د� � � �م � �رے � � � آپ � �� )٤(ان � � � ر�۔

��� �  �� � �۔ �� � آپ �  ، �ف �� � ،�ل اور د� �ن  ،� �  �� � � ���

� �آ )٥(۔ � �� � �ر �  ،�� �  دو � اور� � ��  � � و ر�� �  �ا�م ا�  ں���

  )  ٧( آپ � و�ت �ان � � ا� � دن ��۔)٦(  ۔ � � 

 )٨( ۔‘‘ھ � د� � � �� � �ت ��٧٢٨آپ  ’’:� � آپ � ��د �� ا� � 

  �   ا�  ا�م �   �   �ا�  �ت �  ���   اور �  ��   �ا �  � �  ��  ��

ان � )٩( �ت � �ف ر�ع � اور � �م ا� �ر � ا�ال و آراء � �ب و � � رو� � �� اور ��۔

� � � � � ا� �� � ا� ا�د اور ا� �ت � � � � ا� �ل � �� � ر� �� ا� ا�م � 

  � � �ف � � وہ �� ا� � ا�م � � � �وى � ر� �۔ �� � ا� ا�م � � �ل � � � �ر 
____________________ 

  ٥٣٣، ص: ٢٠١٤،��، �ن  �، �� ��،اردو �زار، ��ر، ط: �ا�م ، ا�م ا� � ،، � �� �� �ى  ) (١

�، � ا�م، ا�ا��ت، ��� � داؤد را� ر��  )(٢
�
�� ��� �

�
�� ا��ر،  (��)، دار ا��ۃ، � � روڈ ،ا� �

�
�
�
  ��ر،، ��

   ١/٣٣ء،  ١٩٨٢،١ط:    

  ٨٧ ا�،  )(٣

  ١/٤٢ م،١٩٨٨،  ١، ط: دارا� ا��، �وت، �ن ،ا��، ا� ا�، � ا�م ا� �  )(٤

  ٥٩،  ٥٦/ ١، ا� ا�)     (٥

  ٤٥٨۔١/٤٥٥ء،١٩٨٦دا�ہ �رف ا��، ر�ار، دا� �ہ �ب، ط:    ) (٦

� ا���، �وت، �ن ،ا��، � ا�� � � ا� ، � ا�م ا�ء  ) (٧
�
  ٣/٢٩٣ ء،١٩٨٢ھ، ١٤٠٢، ٢، ط: ، ����

   ١٤/١٥٨ء ، ١٩٨٩، �١ ا��،اردو �زار،�ا�،ط:  ، ا�ا� وا��، ا� �،�دا��  )(٨

  )٢٩٣، ٢٣/٢٩١ھ � �۔ (� ا�م ا�ء  :٦٥٢ھ اور � و�ت �٥٩٠ ا�م ذ� � آپ � � و�دت    

  ٥٣٣ا�م ا� � ،   )(٩
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         ١( � �� � �� � � �رے �ل � �ك �دو۔              (  

  �ٰى �    �م  

�� � �:� � �رے � � � وا� ��  �ى � �ى � :   �،�� ا� ا���

 )٢(  "ه:ابان الحکم فيةلأاَفتی) فی المس("

  اس � � � �رے � �ٰى د� � اس �  �رے � � � وا� �۔��:

   �وزآ�دى � �:  

   )٣(ه"الفقي هب افتی ما تُفتح و والفتوی والُفتيا هل ابان مراأل فی هافتا"

  ۔اس � ا� � � � �رے � �ٰى د�  �  اس � � وا� � ��:

 ا� �ح     �وہ � � �� �۔� اور �ٰى  اور � � � � �ٰى د�  فی  هافتا"� � ا�ظ �،

افتی الرجل فی " �� � ��� �  � اس � اس � �(� �) وا� � د�۔  "ابان له" � � � : "االمر

 �رے � �ٰى د�،اور  "افتاء فافتانی اهفي هاستفتيت و ،ةالمسئل اس  � � اس � � آد� �  � � 

 ۔�ٰى د� ��ر �ٰى در�� � � اس � �� � �رے � 

��ن � �ٰى � ا�� �  را� ا��   ���  :�   

  )٤("ويقال: استفتيته فأفتاني الجواب عما ُيشکل من االحکام:الُفتيا والفتوی" 

� اور �ٰى � ا�م � �رے � د� �� وا� �اب � � � �� � �� � � �  ��:

  � اس � �ٰى در�� � � اس � � �ٰى د�

  :� �  � � �رے ��ٰى � ا�� ا� �ر  

 )٥("الُفتيا تبيين المشکل من االحکام"

  ��:�ٰى � �اد � ا�م � و�� �� �۔ 

  � � � �ت ا�ل �� �۔‘‘ �’’�آن � � 
____________________ 

  ٥٦٦، ا�م ا� �    ) (١

�� �ا  )٢( ��،�ا��     ٦٧٣/ ٢ ،دار ا��ة ،ا� ا���

  ٥/٣٣٤٨،ا� �ر ا���،  �ن ا�ب، دارا�رف �  )٣(

� ا�دات،  ، ا�ا�ا���، � � �     ) ٤(
�
�� �

�
         ٣٧٣ ،ا���، ا�ان ا����        

 ١/٦٢٥ ، �ن ا�ب  )٥(
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   ۔� ار�د �رى ��

  )١(   ﴾ِفيِهنَّ َوَيْستَـْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ﴿

اور وہ آپ � �ر�ں � �رے � �ٰى �� � ، � د�! ا� � ان  � �رے � �ٰى ��:

  د� �:

�  ا  
�
�
�

  ۔�ر�د �

 )٢( ﴾ ََّيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه يـُْفِتيُكْم ِفي اْلَكَالَلةِ  ﴿

  د�! ا� �  �� � �رے � �ٰى د� �۔اور وہ آپ � �ٰى �� � ، � ��:

ُتوِني ِفي ُرْؤيَايَ  ﴿   )٣( ﴾ َأفـْ

  : �ے �اب � �رے � � �ٰى دو۔��

﴾فَاْستَـْفِتِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا َأْم َمْن َخَلْقَنا ﴿
 )٤(  

�����  � ان � �� � � � � �ق ��:
�
  � � �� � اس �؟� ان � �

 � � ا�د� �ر� � � � � ا�ل �ا �۔ �:

َتاَك َعْنُه النَّاُس )) (( ْثُم َما َحاَك ِفي َصْدِرَك، َوِإْن َأفـْ   )٥( َواْإلِ

  �ہ وہ � � آپ � � � �، ا�� �گ آپ � اس � � � �ٰى � �ں � دے د�۔  ��:

  � �اد �� د�� � �� � �� ا� �� � � � �ن �� �۔ ‘‘ �ىٰ ’’�ء � �د� 

   � �ء ا�ء � وارث � اور � �� �م � � ملسو هيلع هللا ىلص� ا� � �  ’’�� �� � � �

۔‘‘و د�ر � وارث � �� � � � وارث �� � ا�ء �  در� 
 )٦(  

  

  

____________________ 

  ٤/١٢٧:  ا�ءة�ر   ) (١

           ٤/١٧٦:  ا�  ) (٢      

  ١٢/٤٣:  �� ة�ر  )    (٣

ّٰ ا��ّٰ ة�ر  )( ٤ � 
�

� :٣٧/١١  

 ا���، �وت� ا� � � ، ��   ا�  ) (٥ ��
�
  ٤/٢٢٧ ء،١٩٧٨، ٢، ط: ، ا����

� ا���،�، ا�ا�ت ��،ا�ا�،ا� ا�ق،   ) (٦
�
���   ٤/٢٤٤ � ا�ل ا��، ا����
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  �وٰى �     آ�ز اور ا�� �

� ا�از اور ��  �وىٰ � آ�ز � ر�� � �� � اور ��ل � � �رى �۔ �  ‘‘ �وىٰ ’’

  � �ف ر�ع �� �۔   ملسو هيلع هللا ىلص� �� � در� �� � � ا�م   ��ر� �۔ �� �ام 

  �� ار�د �رى �� �:

َواْليَـْوِم َفِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَـُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه  ﴿

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال   )١(   ﴾ اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

 ر� ا�ن � آ� �م اور ا� � ا� ��ؤ، �ف � ر�ل اور ا� ا� � �و � � � � � ا� � ��:

  ۔� ا� ز�دہ � �ظ � ا�م اور � � � �،

� �وٰى �� ا�م � � �� �۔ � � رو�دا� � �� �� � اُس و�  ملسو هيلع هللا ىلص� �� 

 � � � � �� �ام  ملسو هيلع هللا ىلص�، � اب � � � ��رہ �� آ� �� � �م �� �۔آپ 

  اس � � �� ر�۔ �� � � �� اور � �� � ا�ء � �� ر�۔

�وٰى � ا�� � � � � � � � �آن و � � �� �ٰى د� ��، ا� � � �  �رے 

� �� و � � �ٰى د� ملسو هيلع هللا ىلص � �آن �� � را�� � � � �آن �� � �ٰى د� �� � � �� 

 د� ��۔ ا�  ��۔ ا� � � � �رے � �ب و � � �ىٰ  � � � � ا�ِع �� � �� �ٰى 

  ا�ع ا� � � � � � � � ا�د و ا�ط � ذر�  � � � �ش � ��۔

� �د �ب ا�، � ر�ل ا� اور ��   �وىٰ � دور � � � �ء ا� � ر� � �ں �  

� � �ں �   � ر�۔ان �ن �ام � ا� ��ں �م � ا��م ا� � � ان � ا�ع ىٰ �و� 

 ا�م ا� �وٰى � ذر� ا�د و د�� اور �ك و ��ت � � � �� � ��ر �و� �۔ اس �� � 

 �  ا�ِب �وٰى � � � � �۔ا� � 

 � � �رف ا� �  �وىٰ ع �

�  �وىٰ �ع ’’�وٰى ا� � �  ��� �
�
�� ا��م ا� � �

�
� �م � � ا�� � � � �� � ا�  ‘‘�

   �وٰى �   �۔  د� ��  �   �و� �  �   �۔ �٣٧  �ع �   �وں �’’    ‘‘�وىٰ �ع   �  �

  ۔� � � � � � ���ت 

____________________ 

  ٤/٥٩: ا�ءة�ر   ) (١



)�١رہ:       ٥(�:   � و � �
 

   6 

�١: ،�
�
��  ا����  ا���، :��٢  ا��د، :��٣  ا��د، :�٤  و  :٦۔�٥  ا��ء ��

 ، :٧ا�ت،  ا�ك، :١٠ا�، :٩ا�ر، :٨ا��ن  ا�، :١٢ا�ت، :�١١م  �م أ�ل  :١٣ا�ٰان

�����،�ۃ ا�ع، :٣٠۔٢١ أ�ل ا� :٢٠۔١٩ا��، :١٨ا�، :١٧۔١٤ا�،
ا�(ا�����رۃ، ا�ۃ، �د ا

   �ب  �ۃ  ا�ر،  ز�رۃ  �ۃ ا�،�ۃ ا��،�ۃ ا�ف،�ب ا��، ا��،ا���،�ۃ أ� ا��ار،

، ا�، ا���، ا��، ا��ۃ، ا��رۃ، و� ا��ۃ،  �ب ا�م، ا�، ا��رۃ، ا�د، ا�� ا��، ا� ،ا�

 ا�)  ا�ات،  ا�ء  ا�د�، ،�
�
���

�
 ا��  ا��، ���

�
 ا���  ا�،  ا�ر�،  ا��،�ب  :٣١ ا�ا�، �ب

،�
�
 ا�ا�،ا���  ا��ت،  :٣٤ ا�ق، :٣٣ا�ح، :٣٢ا���،�ب ،���

�
 ا���  ا��ع،ا�ت، ���ر،

�
ا��

  ��ا�ود،ا �:٣٥؛
�
��  ا��  أ��  �ل  ا�،  و  ا�ء،ا��  ا�ور،  و �،ا��ۃ،ا��ن

�
 ا�����  ا��،�ب �، 

 
�
  .ا�����رس ا�� و ا�� :٣٧۔٣٦ ��دات،ا��ا��

� ان � � �� �� اور ا� �  ا�مھ) �٦٩٤(م :  �� �ف ا�� ا�� ا��

�ل � � ) � �  �ٰى د� � ا�زت دى �۔ ان � اس �ت � � � �  �١٩  ��١٧ � � � ان � � � (

  )١(  � �� و �� �� � �ٰى د� � ا�زت دى �۔� ا�ں � � � � ا�م ا� � 

� � � �آن � � ا��ل ��۔ �ن � � �م آ�ت � �   ا�م ا� �

�� اور ان � ا�ظ � �� � � ��، � � اور �� � ا�ط ��۔ �� � راو�ں � �ح 

ف ا� ا��ں � ا�ال ز� �� اور روا� � �ظ � ��،� �� � �� اور ا� ار� اور د� �و

  آپ � �ٰى د� �� درج ذ� ا�ر اور ا�� � �� ر� �:� ��۔

 ا��ل١ �  �   ا��ل۔٢،۔�آن �  �   و  ا��ل۔٣،�� �   ا� ۔� ٤،ا�ِع

۔� اور � ٨،� � آ�ز۔ا� ٧،۔�� ا�ل � �اب٦،۔�� � �� � ا�د٥،�� � ��ہ

  ان �ت � � �� �: ۔ا� ا�م � ز�� � ��ط �وىٰ ٩،�اب

  �آن � � ا��ل

�ٰى د� و� � � � �آن � � ا�د ��۔ ا� ا� � � � ا�م ا� � 

 �� و � � آ�ز ��۔�رے � �آن � �� د� � � � 

  

____________________ 

  ٣/٣٩٦،   ا�ا� وا��   )(١
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  �رہ ا��ں � �م �م �� � �رے � �آن � اس آ�  � ا��ل �� �:   : �١ل �

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ﴿

ٌر ِفي َشْيٍء فَـرُ  دُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

  )١(  ﴾َوَأْحَسُن تَْأِويًال 

 � ا� � �، وا� د� � � � � � � � ان اور �� � � ر�ل اور �� � � ا�! وا� ا�ن��:

 اور � � � �، ر� ا�ن � آ� �م اور ا� � ا� ��ؤ، �ف � ر�ل اور ا� ا� � �و � � � �

  ۔� ا� ز�دہ � �ظ � ا�م

  ��� �:  ا�م ا� �  

ا�ف � و� ا�  اور اس � ر�ل � �ف ر�ع � � د� � � �م � �ف � ’’

   )٢(  ‘‘� �۔ �ت �

� ��� �: � وا� � � �ت � د� �� �ورى �،� �م ر�ل � � �� � اور ا� � 

  � � ا� �� � ���: ۔� در� �

نَـُهْم ثُمَّ َال ﴿  َيِجُدوا ِفيَفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما أ    )٣( ﴾نـْ

 � � آپ � اس � � �ں �، �ں � �� وہ! � � � آپ � رب! � � ��:

 � �� � �س � �� � اس � د�ںا�  � ��، � �ا در�ن � ان � � �ن وا� ��

  ۔�� � �ح �رى ��، � �� اور آپ �

 اورا� �� � ���:  

ٌة بـَْعَد الرُُّسِل وَكاَن اللَُّه ﴿ ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ

  )٤( ﴾ َعزِيًزا َحِكيًما

____________________ 

  ٤/٥٩: �ءة ا�ر    ) (١

�، � ا�� � � ا����، �ع    )   (٢
�
�� ��� �

�
� وا��ء  ،�وىٰ � ا��م ا� �

�
��   ٣/١٢١ھ، ١٣٩٨، ١، ا��ض، ط:  ادارات ا������ث ا�����

   ٦٤  /٤ ا�ء:ة�ر   )٣(

   ٦٥/ ٤ا�ء: ة�ر  )٤(
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 ا� � � ر��ں �س � ��ں �� �، وا� ڈرا� اور وا� د� ��ى � ر�ل ا� ��:

  ��۔ رہ � � �� � �� �

  ا� �� � ���:  

َعَث َرُسوًال  ﴿ بِيَن َحتَّى نـَبـْ   )١( ﴾ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

  ۔� وا� �� �م �� � � �ں �، وا� د� �اب � � اور ��:

ا� � � � ا� و � � �م � � وہ � ر�ل � �م و �� � �� �ا اور اس � ا�� �� 

� � � � � اس � ا�� �ے وہ �… وا� � � وا� �� اور ���� �� وا� � � وا�

ح � (� � �م � �� �) � ا�ا� � ا�ء � �ح �ں � � � ���� �� وا� �� ��۔ اس �

  � �� �۔ ��: �ے � �� � �  ) ٢(  "یْ دِ عْ بَـ  یَّ بِ  نَ َال  "� ��ن ملسو هيلع هللا ىلص

  ا� �ن آ� � � �� � وہ اس �د � دا�ہ ا�م � �رج � ��۔     :�٢ل � 

  ��� �:�� ا�م ا� � 

�ں � آ� � ��� ا� ا�ن � �رج � ��، � �آن � اس �ت � �دت دى � � �

      � ا� �� � ���:

نَـُهَما﴿ َتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ   )٣( ﴾  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقـْ

  دو ۔ �ا � در�ن � دو�ں � �� � � آ� دو�وہ � وا�ں ا�ن ا� اور ��:

 ۔‘‘آ� � �ا� اور �� � �و�د ا� �� � ان � �� اور �� � �ار د� �’’
 )٤(  

� �ال � � � � ��ں � � � و �د ا� �ا �� � � وہ ا� دو�ے � ا� � ا�م  : �٣ل � 

� �� � اور ا� دو�ے � �� ��ل �� � ان � �رے � � � �؟ � ا�ں � �آن � 

  ا��ل �� �� �اب د�: 

  ���:  �� �  اهللا� اور اس �ح � د� � �� �ام � اور �ى �ى �ات � � �۔ "  

____________________ 

   ١٧/٢٥ا��اء: ة�ر  )١(

���، دارا�م، ��ر،�ن � ا� ،ا��   )٢( ��
�
، ط: ٤٢٥٢ ��: ،� ا�داؤد ،  �ب ا�، وا��، �ب ذ� ا� ود��

  ٤/٢٦٦ھ،  ١٤٢٧

           ١٠۔ ٤٩/٩ت: اا�ة�ر  )٣(        

  ٧٢، ٧١ / ٥:  �ع �وىٰ    ) ٤(
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ُتْم ُمْسِلُموَن  ﴿ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ

َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَال تَـ 

فَأَلََّف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر 

َها َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم آيَاتِِه لَ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة  oَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن   َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

يـَِّناُت َوُأولَِئَك َلُهْم َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـ 

َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم  َعَذاٌب َعِظيٌم  يـَْوَم تـَبـْ

  )١( ﴾ََّأَكَفْرُتْم بـَْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

 � � � � �ل اس � �و، � �� � اور � � � ڈر� � اس � ڈرو، � ا�! وا� ا�ن ��:

 � �و، �د � � ا� او� ا� اور �ؤ � � �ا �ا اور � � � �� � ر� � ا� � � � اور ۔�

����رے � اس � � د� �
�
�

 اور � � �� �� � � � اس � � دى ڈال ا� در�ن � د�ں 

����رے ا� �ح اس۔ � � � اس � � اس � � � �رے � �� ا� � آگ �
�
�

 � 

 � � � � �� ا� ا� � � � � �زم اور ۔�ؤ �ا� � �� �، �� �ن � �ل آ�ت ا�

 ان اور۔� وا� �� �ح �گ � اور �� � � �ا� اور د� � � �م ا� اور د� د�ت �ف

 �س � ان � � � اس ��، �ف � دو�ے ا� اور � � ا� ا� � �ؤ � � �ح � ��ں

 اور � �ں � �ے � دن �۔� �اب �ا � � � � � �گ � اور � آ ا�م وا�

 � �؟ � � � ا�ن ا� � � � �، �ں �ہ �ے � ��ں � � �، �ں �ہ �ے �

  �۔ �� � � � � � و� اس �، �اب

   ۔�گ ��ں � � � اور ا�ں � ا�ف � � � ان � �� �م � �زد ���    

  :� ���  ملسو هيلع هللا ىلص�

  )٢( ُكفَّارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رَِقاَب بـَْعٍض))((َال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي   

             �ے � �� � � �� � ا� دو�ے � �د� �ر� �۔ ��:

____________________ 

    ١٠٦۔٣/١٠٢ن:ااٰل �ة�ر   )١(

 � � ا�� ،  ، ا�رى  )٢(
�

  ١/٢٠٦، ٢٠٠٩، ط:  �١٢١رى، �ب ا�، �ب ا��ت �������ء� ا��، ��ر ، ��: �
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  � ��ں � �  �ا ��ں � � �� � � ا�� �ن � � �ہ � و� � �� � � ��۔ 

� �، � وہ آ� ��ں � �رے � ا� �� � � �۔ ا� �� � ��� � وہ �آ� � �� وا� دو 

� �� � ان � � �وا� � � د�  اور ا�ح �ل � �ے  � ا� �� � ان � �ل � �� � �وا� � 

  )١( ۔"� ان � �ل � �� � �وا� وا� �� د�۔ ا� وہ ا� �� � � � �ف �ٹ آ� 

� � � �� و � � �رج اور �� �� �  ا� �ال � �اب د� �� ا�م ا� �  : �٤ل � 

  ۔ ا�ازہ �� �� � �� � ا� �ب � �� � � 

  ا� �� � ار�د �:

ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًافَاِلُق   ﴿         ٢( ﴾ اْإلِ                (  

 ۔�� ذر� � �ب � �� اور �رج اور آرام � رات � اس اور ��:

   ا� �� � ار�د �:

  )٣( ﴾ الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍ ﴿

  ۔ �) ر� �( � �ب ا� �� اور �رج��:

  :اور ���  

  )٤( ﴾ َيْسأَُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ ﴿

 و� � � � اور � � ��ں د� وہ � �، �� � � ��وں � آپ � وہ ��:

  �۔ ذر� � �� �م

� آد� � ا�م ��ف � �� � ا� � � �ح � �ے �م �وں � � � ا� ا� ا� � ا�ار   :�٥ل � 

 � �وں � � � در� � � � � � دا� �ں � اور � � دا� � �ں �؟ � آپ � �اب د�:

� � � �ہ ر� � ا�ن �ف � �� � � � دا� ��� � اور � �رت � � � � 

دا� � ��، � (ا� � وا�) �اہ �، �ب و � اور ��ں � ا�ع � �� �۔ � � � ان �� 

____________________ 

                 ٨٠۔٣٥/٧٩ ،�وىٰ �ع    )١(

   ٦/٩٦ا��م:ة�ر    )٢(

   ٥٥/٥ا�� : ة�ر  )٣(

   ٢/١٨٩ا�ۃ: ة�ر  )٤(
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ں � اور وہ � ز�دہ �اد � �۔ ��� �� روزہ ر� �، �ز � � � � � � � � � � �

  �� � اور �� و �ات �� �۔ � � ا�ل ان � �ل � � �� �۔

  ا� �� � ���:    

وا ِإَلى الصََّالِة قَاُموا ُكَساَلى ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَامُ ﴿

  )١( ﴾ يـَُراُءوَن النَّاَس َوَال َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ َقِليًال 
  

 وہ � اور � وا� د� د�� ا� وہ ��� �، ر� � �زى د�� � ا� �گ �� � � ��:

 � �د � ا� اور � �� د�وا � ��ں �، �� �ے � � � � � �� �ے � � �ز

  ۔� � � ��

   ار�د �رى �� �:

        ٢( ﴾ ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم َجِميًعا﴿                (  

  ۔� وا� �� � � � � � ��وں، اور ��ں ا� � � ��:

  ار�د ا� �:

يـَْوَم َال ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى بـَْيَن َأْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم  ﴿

  )٣( ﴾ يـَُقوُلوَن رَبـََّنا أَْتِمْم لََنا نُورَنَا

 � ان �ر � ان �، �ے � ر�ا ��، ا�ن �� � آپ � � ��ں ان اور � � ا� دن � ��:

�  �را �ر �را � �رے! رب �رے �: �ں ر� � وہ �، � ر� دوڑ � ��ں دا� � ان اور آ�

 د�۔

  �� و � � ا��ل

ا� ا� �  �� و � � � ز�دہ ا��ل �� �۔وہ  �آن � ا��ل � �� �� 

  � � � � د�ں �ں ا�د� � �د� �۔

  ��ں اور ��ں � �رے � ا� �ال � �اب د� �� ���:   ۔١

____________________ 

  ٤/١٤٢ا�ء: ة�ر  )١(

)٢(  �
�
  ٤/١٤٠ ،أ��

: ة�ر  )٣(   ٦٦/٨ا���
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  ���: �  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا�    ا� � � روا� �� � �ا� � � اور ا�م � ا�م ا�  

َلةً  َمْن أََتى َعرَّاًفا ((   )١( )) َيْسأَلُُه َلْم تـُْقَبْل ِمْنُه َصَالٌة َأْربَِعيَن لَيـْ

� � � �اف � �س آ� � � � �رے � �� اس � �� رات � �ز �ل �  ��:

  ��۔

��� �) � اُس � �ف �� � اس �ر و� � � � � �� �� � وہ � (ا� �  

� � ا� � � �و� � � � � روا� ذ� � �، وہ ��� �:� �  �ا �م ��؟ ا�م � 

� ملسو هيلع هللا ىلص �ں � �س �� � � آپ �ض �: ا� � ر�ل! � �م � � � �� � �� �، � �

   ان � �س � �ؤ۔ )٢())وااتُ  تَ َال فَ ((���:

  :� �رى � �  

، َوُحْلَواِن الَكاِهِن)) ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّهِ (( نـََهى َعْن َثَمِن الَكْلِب، َوَمْهِر الَبِغيِّ
 )٣( 

   � � � � ، زا� � ا�ت اور �� � ا�ت  � � �   �۔ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�     ��:

� � �� � � د�  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� � روا� �، ��� � � � � ز� � ��   

  : � ��� ملسو هيلع هللا ىلص� رات � �رش �� � آپ 

رَبُُّكْم؟. قـُْلَنا: اللَُّه َوَرُسولُُه َأْعَلُم، فَـَقاَل: " قَاَل اللَُّه: َأْصَبَح ((أََتْدُروَن َماَذا َقاَل 

ِق اللَِّه َوِبَفْضِل ُمِطْرنَا ِبَرْحَمِة اللَِّه َوِبِرزْ ِدي ُمْؤِمٌن ِبي وََكاِفٌر ِبي،َفَأمَّا َمْن قَاَل:ِمْن ِعَبا

  )٤()فَـُهَو ُمْؤِمٌن ِبي، َكاِفٌر بِالَكوَْكِب)اللَِّه،

�� � � آج رات �رے رب � � ��� �؟ � � �: ا� اور اس � ر�ل � � ��  ��:

(ا� �� � ��� �:) �ے �وں � � � � � ا�ن �� � اور � ��  �۔ آپ � ���:

 � �رش � � � وہ � � ا�ن �� اور  �روں �� �۔ � � � � � ا� � � اور ر�

  � �� �� �۔

   

____________________ 

)١ (    � 
�

  ١/٣٠٣، ٢١٦٠، �ب ا��، �ب ا�� � ا��، ��: �

)٢(    �
�
  ٢٣٢/ ٢، �ب ا�م، �ب �� ا�� وا�ن ا�ن، ا��

 �رى،  )٣(
�

���� ا��م ا�س اذا �، ��: � �ب ا�ذان،  �
�
���     ٦٦٢۔ ١/٦٦١، �٨٤٦

)٤(  ، �
�
���� ا��م ا�س اذا �، ��:  ��ب ا�ذان، ا��

�
���     ٦٦٢۔ ١/٦٦١، �٨٤٦
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  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص� روا� � � � � � � ا���ہ 

((َما أَنـَْزَل اُهللا ِمَن السََّماِء ِمْن بـَرََكٍة ِإالَّ َأْصَبَح َفرِيٌق ِمَن النَّاِس ِبَها َكاِفرِيَن، يـُْنِزُل 

  )١( اْلَغْيَث فَـيَـُقوُلوَن: اْلَكوَْكُب َكَذا وََكَذا ))اهللاُ 

� � ا� آ�ن � �� �زل �� � � � �گ �� � �� �۔ ا� �رش �زل �� � �  ��:

  وہ � � � �ں �ں �رے � و� � �رش �� �۔

� � � � �م � �س �� �، اس � ا� �� ا�م �� � اس �ن � �رے � �ال    ۔٢

اور �ارى � �رے � � � � �۔ ��ں � ا� �� اور �را � � ا�ر �د� اور �ن �ازى �� 

� � �� � � اس  � � ا�ر �د� � ا� اور اس � �ارى � �ر (�ن) � �� �� �ا � � اس � � ا�

  � �ارا �ے؟

� ا�ں � �اب د�:� وہ �ر � اور ان � �س �ل � � وہ ا� � �� � وہ ا� �ورت   

� � ان � ا�زت � � � � � اور ا� � � ادا �دے۔ ا� وہ �� � � ان � � �زم � � 

�ازى ��۔ ا� وہ اس � �� � ا�� ر� �ں � اس � �� � �� � ان � ا�زت اس � �ن 

�ورت �� � � � اور اس � �� �� �۔ اس � � ا�م �� � ا�د�  � رو�  � � �رِ 

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص� �ن �ازى � وا� �ار د� �۔ � �� 

ًفا، َفَأْصَبَح الضَّْيُف َمْحُروًما، َفِإنَّ َحق�ا َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم  ((أَيَُّما َرُجٍل َأَضاَف َضيـْ

َلِة ِمْن َزْرِعِه َوَماِلهِ    )٢( )) ُنْصَرتُُه َحتَّى تَْأُخُذوا َلُه ِبِقَرى اللَّيـْ

 وہ اس � �� ��، ا� وہ � � � �م � �س (� �ر �ن) �� � ان � ذ� � � ��:

اس � �� � �� � اس � � �� � � وہ ان � � اور �ل � � ا� �� � �ا� � � 

  �۔

��ں � � �وہ آ� � � �� �، ان � �رے � آپ � �ال � � � ا� ��  ۔٣

(�� اور ‘‘  ارِ ی النَّ فِ  ولُ قتُ المَ وَ  لُ اتِ لقَ اَ  ”� ��ن ملسو هيلع هللا ىلصدو�ى � � �د� �، � � �� وا� � 

  �� � �ں � � �؟ � � �ردہ �� � �رے � �� � � � �ل دو�ں � �)

____________________ 

)١(  � 
�

  ١/٣٠٣، ٢١٦٠، �ب ا��، �ب ا�� � ا��، ��: �

  ١/٣٨ ،٣٠ا�� � ا� ا��، ��: � �رى، �ب ا��ن، �ب    )٢(
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  �� � � �� �� � � �؟ 

� �اب د�:ا� � �ردہ �وہ �� � � � �ام �ا� � � � �� �  � � ا��م  

 ا� �� ا� �وں � �� �ل �� � اور �ہ �ف �د� �۔ اس � � �� � � � �� �� � ��

� ا� وہ �ف �ورى � و� � �� ا�ر �ے اور � ا� ��� � � �� � �� ر� � � 

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص� � � ا�م ۔�دے � وہ � �

َفْيِهَما، فَاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي النَّاِر قَاَل فَـُقْلُت: َأْو  ((ِإَذا تـََواَجَه اْلُمْسِلَمانِ  ِبَسيـْ

  )١(َفَما بَاُل اْلَمْقُتوِل؟ َقاَل:ِإنَُّه َقْد َأرَاَد قَـْتَل َصاِحِبِه)) ِقيَل:يَاَرُسوَل اِهللا َهَذا اْلَقاِتُل،

 اور �ل دو�ں � �، �ض � �: � دو �ن ا� ا� �ار� � � � �� � �� ��:

ا� � ر�ل! � �� � (�) �ا �ل �ں؟ آپ � ���: (اس � �) وہ � ا� �� � � 

  �� �� �۔

�وم � � �ل � � � � �ردہ (��) � �ر� او� � �۔ �ل � � �ر � � وہ   
� ��

(� �ردہ) � � � � �ل � �ا � اس � �ت � �� � � �� � � دو�ا (��) � 

  )٢(  �ى �� � � �ا �۔

 �  ۔٤  �رك ��  �  ��   ا�م ��  ��   رد �   �ر �  �   �رے �  ��  ��   اور �رج

� �رج اور �� �� �  ملسو هيلع هللا ىلص � � �ء � �، � �� � � � ا��ل �� ��� � ا�د� �

   و� �ز �� � � د� �۔ � آپ � د�وا�ر، �� اور �م آزاد �� � � د� �۔ � ���:

 )٣(ِلَحَياتِِه)) َ ِلَمْوِت َأَحٍد،َوال((ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمَن آيَاِت اِهللا.َال َيْخِسَفاِن 

  �رج اور �� ا� � ��ں � � دو ��ں �، ان � �� � � �ت و �ت � و� �  ��:

  � �۔

� و�ت  ملسو هيلع هللا ىلص�آپ � � ان �ء � �د� � ��� � �ں � � � � �رج �� ا�ا� � 

� و� � � �، �� اس � �� ا�ا� � و�ت � دن � �۔ � �ح �ے ��ں � و�ت � ��ں � 

____________________ 

���، ا�� �ب ا�داؤد، �  )١( ��
�
  ٤/٦٢، ٣٩٠٥  : �� ا�م، � �ب وا��

          ٣/٥٢: ص ،�وىٰ �ع   )٢(       

)٣(  ،� 
�

            ١/٣٠٣ ، ٢١٦٠: ��  ا��، � ا�� �ب ا��، �ب �
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� وا� � � ا� ز� � � � � �ت � � �رج � �� � � اور �  ملسو هيلع هللا ىلصآپ  �� آ�� � �

  )١(� � �ا �� � و� � � �۔ 

� اس �ت � � � � �ت و �ت � �رج اور �� �� � �� ا� � اور �� �  ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

    �رج اور �� ا� �� � ��ں � � � اور وہ ا� �وں � �ف د�� �۔

�اہ اس � � � �ے �ق دل � � ا� ا� ا� � وا� اور اس � و�ت �� وا� دا� � �  ۔٥

 را� � دا� � �ا� �  ا�ل � �ں۔ اس � � � ا��م ا� �  ��� �:� � دل � 

ا�ن �� وہ دا� � � ��، � � � ا�د� �� � �� �۔ � �ا� � �� � �رى، ��رى، 

��ں � �ر �اب �� �� وا� �د اور � � �ل �� وا� � � � دا� �ں �، � ان � ا� 

  � ا�د� � �ن �ا �:  �ا � �� � � ان � � � �ل � �� � 

 مْ هُ نْـ مِ َو ، هِ يْ رُْکَبتَـ ی لٰ اِ  ارُ النَّ  هُ ذُ خُ أْ تَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ َو ، هِ يْ بَـ عْ ی کَ لٰ اِ  ارُ النَّ  هُ ذُ خُ أْ تَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ ((

 دَ عْ ا بَـ وْ جُ رِ خْ أُ ا،وْ ثُـ کُ مْ يَ  نْ أَ  اهللاُ  اءَ ا شَ ا مَ هَ يْـ ا فِ وْ ثُـ کَ مَ وَ ۔هِ يْ وَ قْ حَ ی لٰ اِ  ارُ النَّ  هُ ذُ خُ أْ تَ  نْ مَ 

 ةُ بَّ حَ الْ  تُ بُ نْ ا تَـ مَ کَ   هِ يْ فِ  نَ وْ تُـ بُ نْ يَـ ، فَـ اةُ يَ حَ لْ : اَ هُ لَ  الُ قَ يُـ  رٍ هَ نَـ  یْ فِ  نَ وْ قُ لْ يُـ فَـ  مِ مَ حُ الْ کَ   کَ لِ ذٰ 

 اءُ قَ تَـ عُ  نَ وْ يـُّ مِ نَّ هَ جَ الْ  ءِ َال ؤُ : هٰ مْ هِ ابِ قَ ی رِ لٰ عَ  بٌ وْ تُـ کْ مَ  ةَ نَّ جَ الْ  نَ وْ لُ خُ دْ يَ وَ  لِ يْ السَّ  لِ يْ مِ حَ  یْ فِ 

  )٢( ))ارِ النَّ  نَ مِ  اهللاِ 

آگ � � ��ں � ان � �ں � � � � ر� ��، � � �ں � اور � وہ  ��:

�ں � � � ��� � � � آگ � ��ر �ں �، � ا� �� وہ اس � ر� �، � 

�� � � � ا�ۃ ازاں � ا� �� �� � � �� �� �ں �، � ا� ا� � � ڈا� 

(ز�� � �) � �� �، � وہ �ں اگ �� � � �� � �ؤ � �رے دا� اگ �� �، وہ اس 

�� � � � دا� �ں � � ان � �د�ں � � � ��: � � � � ا� � آگ � 

  ر�� دے دى �۔

 � ا�د� ا��ل � � � �� � وہ ز�دہ � � � �� �۔ �ٰى �ا�م ا� �

� �م ا�داؤد  ا � � �وہ � ا�د� �ن �� � ان � ا�دى � � �م �ر � وا� �� �

   روا� �� �، آپ � ملسو هيلع هللا ىلصا� � � � � � �� � � �رق (��) � روا� � � وہ � 

____________________ 

   ١٦٩، ٥/١٦٨،  �وىٰ �ع    )١(

         ١٠/٢٥٢ ا��،�وت،�ن، ا�ٰى ، دار �،ا�� ،ا� � � � ا�، ا�  )٢(
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:��� �  

 )١( )) ((ِإنَّ اْلِعَياَفَة، َوالطِّيَـَرَة، َوالطَّْرَق ِمَن اْلِجْبتِ 

  �� (ز� � �� �، ��� اور �ق (�ل � � ��ے اڑا�) �� �۔  ��:

اور د� (��) � �ت  ، ا� ��، ا�داؤدا�م ا� ا� اور � � � � �  

  � ���:  ملسو هيلع هللا ىلصا�  � � � � �� روا� � � ،وہ �ن �� � � ر�ل  ا� �س 

َتَبَس ِبَها ُشْعَبًة ِمَن السِّْحِر، َما زَاَد  َتَبَس رَُجٌل ِعْلًما ِمَن النُُّجوِم،ِإال اقـْ ((َما اقـْ

  )٢(زَاَد))

� � � �م �ڑا � � � اس � �دو � ا� � � �، � ز�دہ (�روں � �) � �   ��:

 ا� ز�دہ (�دو � وا� �ر) ��۔ 

   ا� اور � � �اب د� �� � �:  
ی عٰ ادَّ  نِ ی مَ لٰ عَ  ةُ نَ يـِّ بَـ لْ اَ (( �ں � اس �� � � � � �ء � ز��ں � �ر � �

    )٣(  ))رَ کَ نْ اَ  نْ ی مَ لٰ عَ  نُ يْ مِ يَ الْ وَ 

  �� �ت � �ے اور �� � ا� ا�رى � � � ا��۔  ��:

� اس � � � و �ت د� روا�ت � �� � � اور � �ر � � ا� � �  

  )٤( ‘‘ا� � � روا� � �۔

   ا� �� � ��ع �� � � �� �� � �:  

    ))ونلعُ ا مَ مَ هُ دُ حَ اَ فَ  انِ تَ يفَ لِ خَ  لَ تِ قتُ ا اُ ذَ اِ  ((

  ۔� ان � � ا� �ن �� �، ��  � دو �ء آ� � � ��:

  �ٹ اور � �ت �، �� � � � � � ا� روا� � �، ا�م � �� 

  )٥(  ‘‘ا�ر ��ں � اس � �� � �۔

____________________ 

���، ا�� �ب ا�داؤد، �  )١( ��
�
           ٤/٦٢ ، ٣٩٠٥: �� ا�م، � �ب وا��

  ١٩٢ /٣٥ا�،  )٢(

  ٧٢/ ٣٥ ،�وىٰ �ع   )٣(

            ٣٩١/ ٣٥ا�،  )٤(     

  ٧٢/ ٣٥  : ا�  )٥(



  � �� � � ا�  �وىٰ  �ع: � ا�� � �ىٰ 
 

17 

  ا�ِع ا� � ا��ل

ا�ع � � ا��ل �� �۔ا� �ب  ا� � ا�م �ب و � � ا��ل � �� ��

� ذ� اور ان � �ر�ں � �ح � �رے � ��� � � � �ت �م � � ان � ذ�� اور �ر�ں � 

�ل �� �ب و � اور ا�ع � �� �، اور � اس �ل � �ب و � اور ا�ع � �� �� وا� 

��، �ن � ز�� اور � � � ان (ا� �ب) � ذ��   � �زم آ� � � اس � �� �� �ا� � ر� �

  )١(۔�� ر� �، � اس � ا�ر �ے اس � ��ں � ا�ع � �� �

�۔�دو � �رے � ��� � � �دو �ب و � اور ا�ع � �ام �ار د� �   
 )٢(  

  � �� � ��ہ

دوران �ٰى � او�ت آپ � �� � � �� و ��ت � � �� � اور ان � �ب و 

� � �د � �� � �� �۔ آپ � �ال � � � � ا�ۃ اور ا�ارج �ادف ا�ظ � � ان � �� 

� وا� ا�م � �� � رو� � �� �ق � � �؟ ا� �� د�ٰى �� وا� � �ق �؟ ان � �رى �

د�ٰى �ے � ا� اس �ت � � � � ان � �ف �م � � �ق � اور اس � �� � اس � �� � 

 � �� � �� � � اس � �� � � ا� �م اور ا� �وان � �ق � �، �اور � � �ت � 

� �اب د� � � وا� � � � � ا� اس �ت � � � � ان دو�ں � �ف �م � �  ��؟آپ

و د� ا� �  اور ا�، �� �ق � � د�ٰى �� �۔ �ں � �ق � � �� وا� ا�م ا��

  ‘‘قتال اهل البغی’’��ں � � � ا� � �۔ ا� � �  �ت  � �رے � � وا� � وہ 

� �� ز�ۃ � �ا�، �ر�ں � �ا� اور ا� � و � اور د� ا�م � �ف �ب ��ں ا�� 

� �ام � � �ر �� �۔ � وہ اس �ت � � � � � ��  ‘‘قتال اهل البغی’’� �ا�ں � 

د� � �ف � اور � � �ب �� �� �۔ � وہ � � ان � در� � �زد �  ، ز��

� � �۔�ر ا� � �� �ر�ں،  �ام  ��ا� � �ا�  ۔� �، ان � �ہ � �� �

� و � � �� �� وا�ں اور � و � � �وہ ��ں � �ق �� � � � �و� �� وا� 

� �ر � آر� �۔ ا� � ا� ��، �ء اور �  ��ں � �ر � �� �۔ � �ت �� �ام

____________________ 

  ٢٣٢/  ٣٥  : ا�   )١(

  ١٧١/ ٥  : ا�  )      ٢(
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اور د� ا� ، ا�م �� ، ا�م ا�� � ا� ا� اور ان � �و�روں � د�� � � ا�م ���۔ ا

  )١(  ‘‘ا�ب �۔

� �ر�ں � �رے � ا�د� � �ن �� وا� � ��ں اور اس � � ا�م ا� �

اور ان � اور د� ��ں � وا� �ق �ن �  �� ��� رو� � � �� �ن  �اما�ال �� 

�۔
 )٢(  

  �� � �� � ا�د

� �� � �ت � ا�د � �۔ ان � �وٰى � �� � �م �� � � ا� � ا�م 

ا� � ان � � � �ر � �، ��� ان � ز�� � � � � � �� � ان � � � 

� آپ � �� � �� � رو� � � �۔ �� �ب � � ان � �� � � ا� � �ف �

  ا� �ح آپ � ��� ا�د � � ��� � � �۔

 � � �� �ب � � � ��� � � � اُن � ا�ال �� � � ان � �ف �آپ 

� � � � ��ت � ان �  � �ف � � �� �� �ب � � �� �دق �ت � 

 ان � �ف �ب � � � � � روا� � ا� ��  "الجدول"�ف �ب � � �۔ا� �ح   �

� ان � �ف �ب � � �۔ �ء � ""الجفر والطبطاقة والهفت�ب   � �ا� � �د ر� �۔ ا�

ر�� ا�ان ’’� �ف �ٹ �ب � � �۔ � � � �دق �ت اس �ت � ا�ق � � � 

  )٣(� ان � �ف �ب � � � � در� � �� �۔ ‘‘ا�

   ا�م �   اور ا�  �د�ں  ��ں، �  �  ��   �ن �  ��   ا� �   ان �  �  �  �

��ں � � اد�ن � �ف �۔ اس � ا�ء � ��ں � �� � �۔ � � ان � �ٹ � � � 

��ہ � � � ز�� � �م �۔ �ء �� � � � �ى �ى � �  ��دق�ت ‘‘ ر��’’

� و� � � اور اس � و� �� وا� ا�م � آ� وا� �د� � �رٰى � � � ذ� � � �م � 

��ں � �ا ا� �ح � � اور �ے �ے وا�ت � �ى �ى � � رو� ��، �ن � � � اور 

____________________ 

  ٥٤ ،٥٣/ ٣٥ ،�وىٰ  �ع   )١(

  ٥٧ ،٥٤/ ٣٥ ا�،    )٢(

   ١٨٣/ ٣٥ ا�،  )٣(
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ھ � � � ٣٦٠ھ � �ت ��۔ � � ��ہ � �د ١٤٨د ر� � دو ��ں � � � � ��ہ � �

� �۔"تاريخ الجامع االزهر"ر� � � � 
 )١( 

  �� ا�ل � �اب

ا� �ب �  �� ا�ل � � � � �د� �۔ا� �  ا�م  �ال � �اب د� ��

 ��ہ �� �� ��� � � ا� � �� ا� �� � ار�دذ� � � � 

 )٢( ﴾ َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ ﴿  

����رے � �ل �۔  
�
�
  ��: � �گ �ب د� � � ان � �م(ذ�)

  � �د � � �:�ں اور ا�ج � �رے � � � � �� � � � و��ت  

� ‘‘ �م’’ا� �ب، �� اور �س � � � اور ا�ج ��ں � � �� � � ا� �ب �   او�:     

  � � �� ��ہ �۔

ان � � � � ‘‘  �م ’’� � � ا� �ب � �ف � � � وہ �� �� � � � ‘‘  �م’’ ��: 

�ا � اور � ذ� � � �� � � ��ر ذ� �� � �� � �� �� �۔ � � � ا� 

  � �۔‘‘  �م ’’� � � � �ا � � � � آد� � � � ‘‘  �م ’’�� � 

(ذ�) � � � ذ� � �۔ �را ذ� ان ‘‘  �م ’’� � �� ا� �� � ا� �ب � �ر�ں �  ��ً: 

� � اور ان � ذ� �رے � �� �ار د�۔ � �ت �م � � �ر�ں � � ا� �ب � �� 

 (ذ�) � �۔ � � � اور � ا� �ب � �م�ص � � � �� � �رے �، � � 

  �� �ص � (� ان � � �ل �)۔

�  � � �،  ملسو هيلع هللا ىلص� �� ا� �ب � ذ� � � �� � آپ ملسو هيلع هللا ىلص� ا� �� � � ا�م 

  )٣(  ا� �ح � � اور د�� ذ� � � �۔

  ا� اور � � ��� �:   

____________________ 

       ٣٤/  ٣٥ ا�،   ) ١(

    ٥/٥: ا��ۃ ة�ر  )٢(

    ٢١٨: ص ،�وىٰ �ع   )٣(
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��:ان   )١( ﴾ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَـْبِلُكمْ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن ﴿ ا� � �� � � آ�  

 ��ں � �ك دا� �ر� � � � � �ب د� � �۔

   ا� �� � اس ��ن   

    )٢( ﴾ َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ ﴿

 آ�۔��:��ت � �ح � �و � � � ا�ن � � 

  �����:اور   

  )٣( ﴾ َوَال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ  ﴿

� �ف � � اس � �اب � �ح �۔  � ا�ں �  ��:��ہ �ر�ں � ا� �ح � � رو�۔

  )٤(� �اب د�۔

  ا� � � آ�ز

�ڑے � �� �� � �رے � ا�م ��ف �م �ر � �اب � آ�ز ا�� � �� �۔ 

   آپ � �ال � � � آپ � �اب د�:

 اور ، ��، ا�م ا�ا� �! � �ر �ء � �د� �ل �، � ا�م ��’’

� �� �  ملسو هيلع هللا ىلص� � � ‘‘ �� � �� �۔اور ا� �ء ا�م ا�� 

� آپ � � � �ل ��ں � �� �ام �ار د� اور �ڑوں � �� �ح �ار د� 

� ز�� � �ڑا ذ� � اور آپ �  ملسو هيلع هللا ىلصاور � � �� � � ��ں � ر�ل ا� 

  )٥( ‘‘اس � �� ��۔

  �اب�� و� 

  آپ �م � ر � � �ال � � �اب د� � اور �� � �� � � ر� د�۔ � آپ � 

____________________ 

     ٥/٥: ةا��ۃ�ر    )  ١(

    ٢/٢٢١:ا�ۃة�ر  )٢(

        ٦٠/١٠: ا�  ة�ر  )٣(

  ٢١٦۔ ٢١٣/ ٣٥،  �وىٰ  �ع   ) ٤(

   ٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٥ ،٢٠٢/ ٣٥، د� � ،٢٠٨/ ٣٥ ا�،   ) ٥(
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  ا� �ب � ذ� اور ان � �ر�ں � �ح �� � �رے � در�� � � � آپ � ا� �ت � � 

  )١(  �� �اب د�۔

د� �۔ آپ � �ال � � � ا� آد� � او� � �دہ � � اور � د� آپ �� � �اب 

او� ��، او� � � � اس آد� � �ى � دودھ �د� � � اس (او� � �دہ � � �اَب � ان او� �) 

  )٢(‘‘ � �! �ں، � اس � � �� �۔ا’’ � دودھ � اور �� �� �� � � �؟�  آپ � �اب د�:

  ا� ا�م � ز�� � ��ط �وىٰ 

آپ � �وٰى � �م �� ا�م ��ں � ز�� � ��ط �۔ آپ �  �ال � �اب ا� ا�م 

 ا�ل � ��۔� ز�� � � �� � �� � �۔ اس �ح �� اس �اب � ا� � �� � � 

 � ان � ��د �� ا� � ا� �   � � �ا� � اور � ا� � اس ا�ب �وٰى

  )٣(  �� � دى � � اِس ا�ب � وا� �� �۔

� ٔ��  

 اور � ا�م � و�� �� � � اور �ٰى �� �ں � � � � ۔�ٰى � �اد � �� � 

  ۔� ا�م � �رے � د� �� وا� �اب � � �

� � � �وى �� � ،ان � � �وى � �وں � �ع �۔ ان ا�م ا� � 

�ن � �  � ا�م �، آپ � � آپ �وٰى � ان � � �� و �� � ا�ازہ �� � � �۔

آپ � �وٰى � �� �� �۔�  د� �� �۔ ان � � آپ � �� اور ا�دى �ت � ا�ازہ 

آپ �ٰى د� �� � � � �آن � اور �� و � � ا��ل ��۔ � �� � � ا�ر �،

� � �ر د� � ��۔ �ٰى � � � �� � � � ��ہ ا�ع � � �� �� �� اُ� 

ان � � � � � � ا� �� � ا� ا�د اور ا� �ت � � � � ا� �ل � �� � ر� �� ا� ��۔

____________________ 

  ٢٣٣۔ ٢١٢:  ص  ا�،  )١(

  و�ہ ٤١٢ ،٣٤٧ ص: د� � ٢٠ ص: ا�،   )٢(

  ٥٣٣:،ص � ا� ا�م   ) ٣(
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وى � ر� �۔ �� � ا� ا�م � � �ل � ا�م � �ر � � �ف � � وہ �� ا� � ا�م � � � �

آپ � � �� � � ا�د �۔ � �ر  ۔� � � �� � �� � � �رے �ل � �ك �دو

  ۔�اب د� �� �� ا�ل � � � � �د�

آپ �ا�ت � �ا�ت �� � � � �� � او�ت � �اب � � ا� ��۔ ا� � 

� ا� �وٰى � ذر� ا�د و د�� اور �ك و ��ت � � � �� � ��ر �و� �۔ آپ � �وٰى 

 ا� و� � ا� � �  �ں ��ص �� �ب � آپ � �وٰى � � ا� ا�م � ز�� � ��ط �،

 ۔��ا� � �
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   �� � � � � :�� اور ر��

 )ا�ل ر� � � ����ان(
Journal and Editor: A Study of Shibl ’s Letters 

(A Guiding Principles for Contemporary Editors) 

 * �ا� � ڈا�

ABSTRACT 

In the contemporary academia, importance of journals is an 

established fact. Not only does the traditional academia discourse, but also 

modern discipline appears due to such endeavor of such traditions of 

journal. An editor is the key person who lightens the quality of writing. 

All mah Shibl  Nu‘m n  (1857-1914) was not only an historian, 

writer, scholar and a great expert in the field of journals. He was the very 

first editor of various journals in the sub-continent. He had great vision in 

arrangement multiple discourses in the journals, at the same time his 

expertise in editorship can be explored.  

In his opinion a good editor needs to observe these characteristics. 

He should establish good relationship with scholars to achieve good targets 

of excellent writings. He should appoint co-editors for training and take 

keen interest in the additional responsibilities. He should select important as 

well as relevant articles and ensure material for the Journal in advance. He 

should also have a curious look on the contemporary journals to organize, 

review on latest books and to exploit various available sources to propagate 

journals. 

Shibl  can be called a modern vehicle of expression. He made 

substantial contribution in enhancing the quality of the journals and 

promoting journals material for a wide readership .He trained novice 

graduates for professional editorship for the journals. Here is an effort to 

highlight Shibl ’s letters as golden principle of writing.  

Keywords: Shibl  Nu‘m n , Journals, Editorship, Standard, characteristics.   

____________________ 

 ��ر،ا�� ا� �و�،� ز� ا�� �،�ب ��ر�    *
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� ر�� و�ا� � ا� � � ۔ ر�� � �� �ر� ، �ر�، ��، �� و��  � د�

� �� � اور � ود� �۔ � ر�� � ذر� �� و�� �م و�ن � ِ�م �آ� � � � � 

 ان � � � ا�ا� �رف � ��م ر�� و�ا� � � وا �ں � � �� �� � ۔ ��ر � اور

ا� �ص  ذر� �� آ� �۔ ر�� و�ا� � ا� � او�ت �ب � � �ھ �� �۔ �ب �

ا� آدھ �ر� ��� �۔ � و� � �  ��ع � ا� � و� � � ا�� �� � � � ب � ا��

� � ��ب ��� �، � � ر�� و�ا�� � �� ، ��ت، ان � �ہ و� اور ا� ر�ت � 

   � �رى و�رى ر� �۔

ا�از � � ا� � � � �ح �  (Editor) � ر�� � ا� � �� ��، اس � �� 

ّ� �رت اور � و� �و� �رے ر�� 
�
� �� ۔ ا� �� � ر�� � �ن ڈا��۔ اس � �ى � ، ��

� �ہ � �� � ۔ ادار� و �رات � � � �ا�ت � ا�ب � ا� � �ت � آ� دار �� � ۔ 

���� � �� و�و� � اس    ��ں � �ے ، ��ت ، ا�ِ � � ��ت �ض��ت و�� ، � �� ، 
�

� �را �� �� �۔ اس � ذرا� � ��وا� ر�� � �ر � �ا د� �۔ �ا ا� �� � �� �ر� � 

ا� � ر�� � ا� � � � � اور �ت  اور �ل ��رى � ر�� � ا� ا� � � �� د� �� �۔

� ا�ر ر� � ��ظ د� ا� � ر�� ر�ن �ز� � ر� � �ا� دور � � �� � �ر 

   وا�ب � � �� �۔

 )  ��  �   � )ء١٩١٤ -ء��١٨٥٧  �ا�  اور  واد� ��  ،   �ّرخ ،  ��   �ا�  ا�  ،ر� �

��ب � �� � �� �� ا� �� �� و� � �۔ وہ ر�� و�ا� � � �ك � � 

� وہ ا� اور �� � ر � ر�� و�ا� ا� اور ا� اداوروں � �  ����ار د� �۔ �ف � �

�� و�ا� � ا�اء اور ان � ا�� � �ا � ا� � � �� � اور ان � � �و�ن � ا� ر، �ا� 

   ا�ات ا� � �رى و�رى �۔

ں � ا� � �� ؤاور ان � � �ں � ،ا�� �� � �� � � ز�� � �د �� � 

� � ان � ا� � �� 'ر�� اور اس � �� ' � �ا� � �رے  ��� �� � � ز�ِ � �ر �

� �و�ت � ���د � ��ص اس �� � � � �ك و � � در�ں د�، � اور � ر�� 

 ان �ر � � ۔و�ا� �� �ر� � اور � � �ا� ا� � � ا� �� � �ا�م دے ر� �
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اور �و�ں � اس �� � د�� ا� � ر�� � � �� �� ؟اس ر�رے � � �� � �� � ا� 

   � � � � �از� در�ر �؟ � اس � �� � ��ں � �� � اور ا� � ا�ر � �� د� ��؟

ں � د� رو� �� �۔ ز� � �ن ؤ �ق ��ات اور ��ت � ان ��� � �� � 

� � �� � �� �د �� � �� �ون ر� � ان � �ان ر�� � ��ہ  � � � � دو�ں � �

دو�ے � � ان � ��ت � رو� � � ذ� � ا� �رى ر�� � � �� � ؟ � � �ن � 

� �� ��ان � � ان �  � ا� ا� ر�� اور �� � � �ورى ��� � ں � ا�� �ؤان �

   �ن � ر� ا�ل � �۔

   ۔ � ن ا�اور� �� ��١

 �� ) � �رى �دہ ا�ء��١٨٩٨ ا� �ن (م:  
�
�
�

����� او� �
�
�� �ن ا� ��

�
 �ٹ �ٹ � �ھ ، � �

�� ، �� �� � و� � �� �� �� � ان � �ِ ا�ب �� � �� � �ى اور ا� اردو � � 

  ا�� �ر � �۔

  :� �� ر�از �  ���د   

�� �ر�س �� � اس �م �ا� ر�� اردو � �ا � �ھ �� � � �وع �ا۔ اّول ”

�� � � �ر�، �  ��
�
ء � اس � ا� � ١٨٩٤اّول وہ � �ھ ا� �ٹ �ٹ � �

� ر�� � �رت ا�ر ��۔ اس �ل � اس � �ں � اس � ز�دہ و� د� �

�� وہ �� ا� � �� � �� ، � � �� � �وں � �وہ ��ں � �م 

و�ن ، �ر� اور �� � � � اور�زور�� � ��۔ اس � � ا�م �ص 

  )١(۔ “ں���دے د� � � اس ر�� � �� د� � � ا� �ن �� �و �ى �د� �

 �� ��رہ ر�� ����ہ � �� � � � �ف ا� ذا� �  
�

�� �
�
�� �� � �� � �� ��

و�� � �م � � ا� � ا�ب اور ��� � � آ�دہ � � وہ � ر�� � ا� � ڈا� اس � � 

  : ا�ا�ت ��� � � درج ذ� 

____________________ 

  ٢ ٢:، �� ص ء �١٨٩٦ن اور� �� ��، � �ھ، �رى    )١(
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� � � اردو ��ر ا� � ، � اور ا�ء �داروں � اس � �� � � ��� �، ��  ۔ ١

  )اور ��� ا�ف �ء١٩١٢) ڈ� �� ا� (ء١٩١٠) ، � ذ�ء ا � (ء�١٩٠٧اب � ا� (م: 

   )١( ۔ اور � ا� � � �� �� � ز� �) � �� � � و�ہ �ء١٩١٤( ��  

� � و� �� � �  � � �� �� � اس � ا�� �ں � �ن اور ا�� �ر��ں ۔٢

  )٢(� �� اور � ا� �� �رت � �� � ��۔ 

 ،�ن ، � ذ�ء �، �در � ، ��� �� اور ڈا� �ء ا�� � �ا� ��وں � �وہ � � ا�   ۔٣

   ، �ر� اور � �� � ذر� �� � � اس � � �ن � ا �� � �� �۔اد�

 � ۔٤ ��  �    ر�� �   �ا� ،   و�ن ��  ،   �ر�  ادب، ��  �  �   �ا  � �ع ��  �وہ

���ں اور اس � �ں � روداد � �� � �، � ا��ى �� � �� � �� 

  �� � � �و�آر�� �ن � �� � �� �ا ۔

� �م  �� ا�� ��ں � ا�� � �� � �� � � اس �� � � �۔ ان � �ل � ۔٥

�رپ � �د ا� �ا�م دے ر� �، �ں � � �م �د �ن �ا�م د� �� د� � �� � 

  )٣(��ں � �م و�ن � � �ر �اں �� �ڑا �۔ 

  �ہ �� ا�وة  � ادارت ۔ ٢

 �� �� � ادارت  
�
�
�

 ��  ء �١٩٠٤ء � دس �ل � �١٨٩٤ن ا� اور � �� � � �ہ

 آزادى � �� ا�و)٤(ا�وة � ادارت �� ۔   �� ر�� � � ز�دہ  ر� ا� ا� ۃ�� � � ��رہ

   :و��ت � � ۔ �ہ �� ا�وة � ا�� � �� درج ذ� �

  ر���م و�ن ا�� �  ۔١

    �م �� و��ہ � �از� ۔٢

   ا�ت �� ا�� از� ۔٣

____________________ 

  ٢ ٢:، �� ص ء �١٨٩٦ن اور� �� ��، � �ھ، �رى    )١(

  ١٦٢ :، صء٢٠٠٨٠دار ا�، � ا��، ا� �ھ،  �� (�)،  �وى، � �ن، �ت �،    )٢(

)٣(    �� 
�
�
�

  ٢٢٥٥:ص،، �� ء��١٨٩٦، � �ھ، �رى �ن اور�

  ٢١٦ :، صء�١٨٩٦٦: �ا   )٤(
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  �ت ��ة ۔٤

  � �در ہ �� � ر�� ۔٥

  )١(ر�رٹ �ہ وار �وة  ۔٦

   ��رہ �� �� � �� �� ��ان �ت � � ا�� � � ۔ 

   � ا�دات � � ��۔ا� � � � �ا� ��ں � � ز�دہ �ان  ۔٧

  �ب � ��و� � ۔٨

  )٢( � ��  ۔٩

ء � آب و�ب � �� � اور � � � ١٩٠٤ا�   ۃ�� ��رہ ا�اف و�� � ��  ا�و 

  د� � ا� �م � � اس دور � �� � � اور ر�� � اس �ر �� � �۔

  : � �� � اس ر�� � ذر� � �� �� � وہ درج � ��  

�� � � ا� ا�ر و ��ت ا� � � ذر� � � � � ذر� �� و�� � � �� �  ۔١

   �� �۔

   � ۔ ود�� ���اور د� ا� � � ذ ۃ� و�� � ذر� �� �و ۔٢

ا� ر�� � �� � �� � � �������ن �وى � ا� وة �� ا�� �ر � اور ا� ر�� �  ۔٣

  )٣(ادارت � ���۔

 ا�و ۔٤  ا� ا�م آزاد �  � وہ � د� � �رف  �، � ��� � � ز� �� ر�  ۃ���

  )١(ا�ا�م آزاد � ا� ل � �و�ت � � � ��۔   ��۔

____________________ 

ء � آ� � ار�ن � اس � ا�� ��� � ا�� �وا� � � د� � � ١٩٠٢  �� � �� � ا�وة، � ا�� � �ل   )١(

ء  ١٩٠٤ء � اس � دو ا�� �ر ��۔ ا����١٩٠٤ �وا� � �ا� � � وہ � �� � � �� �� �� 

  ٣٤٩ ـ٣٤٨ :آ�۔ د�: �ت �، ص� � � �رہ � �م 

)٢(      �ھ،  ا�  دا�ہ  اد�  ا�،  ا�س ��  ،�   ��ت  در �  �  �  ���   �م �     �وا�  ا�� �  ، ء���٢٠١٢

  ١٦۔١٥:ص

  ، آ�ى �ء�١٩٠٤، ا�� ۃ��� ا�و    )٣(
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 ر�� � ادارت اور �� � �ے و�ہ � � �اد � ا�ر ا�ں � ا� ��ت � � �   ۔٥

   � � ر�� � �� ان � ا�ر � رو� �� �۔ 

� � ��� اور � ا�ات ڈا� � �ن �وى �  رت �� �� � �� � اداۃ�ہ �� ا�و

  :ان ا�ظ � �ن � �

   � �� � ا� �ا ذ�ہ �ا �د�۔ اردو ز�ن � ۔١

   �� � �� � ا�م � �� اور � � ر��ں � آ� �۔ ۔٢

   �ء � �� �� � رو�س �۔ ۔٣

   �� �اں �ء � ا� �ا� ذ�وں � �م � � � �ا �۔ ۔٤

   ا�م اور �ر� ا�م � � � ا�ا�ت � ر� �۔ ۔٥

� �� � � � ، ا�ح �ب � �ورت �� اور �� � �  ،�وة ا�،�م � �وة  ۔٦

  )٢(ا� ذ� � �۔

  �ہ �� �رف ا� �ھ � �� ۔ ٣

 ��ل   �  �   ا� �  �   ر��  �ر �   �ھ  ا�  دارا�  �رف ��   �ہ  و� اس

 ء٢٠١٦۔ء١٩١٦( �  ��  �  ��   �۔  �ر� �   ر�� ١٨٩٣)  ��ار  ا� �  �   د�۔  ا�ر  ا� �  ء

� اس و� � ��رہ ر�� �� � �� � ازاں ا� � �� � آ�ى �  )٣(� �� � �۔ ا�رف 

�� �د اس � ، � � ا�ں � دارا� � ادارہ �� � � ا� �ر � ا� � ر�� � ا�ا � �ل آ� 

  : ۔ � � درج ذ� �ا� ا� �� �ر � اور اس � ا�اض و�� � � � �

   : �رف )ر��(�م  ۔١

   � ا�� : � ۔٢

   ا�ف : ��ى �ن �وى ، ��ى � ا�� ، � � ، ��ى � ا�م ۔٣

____________________ 

ء � ا� �� ١٩١٠ء � �ورى �١٩٠٨ ا�ء � ١٩٠٨ء � �رچ �١٩٠٦ �� � ��د ر�، � �ن �وى،    )١(

  ٣٥٣ :�ت �، ص �۔ر

  ٢٥٢:ص�ت �  ،� � ا�� ر�  ۃا�و،ء � ��� ا� ا�م آزاد ١٩٠٦ء � �رچ ١٩٠٥ا��    )٢(

  ٣٥٤:ص:أ�   )٣(
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  ٢٩ �٢٠xاد �ت و� �� : ۔٤

  ��ت �� � �ر� و�� و�� ، �� ۔٥

  ��ى � �ر� اور ا��� ، اردو  اد�ت :  

���ت � �رپ اور � و�وت  ا��ت :   ��   

    � �درہ � ذ� اور ان � ا��ت � ان � ا�ر را� � �:  

   � � �م ��ہ �۔   � :  

�� �ا� �� ۔ � � �رپ � � � �   �
�
��� ، ا�ل ، ا�ر اور �وت � ا����

�
� � ا���

  )١(�ا� ��۔ 

�� � �� � ��رہ �� ر�� � وا� � � � اور ان � ��ات � �� اور ر�� �  

  : �� � �ت �� آ� � وہ درج ذ�

   �� � � �� � ۔١

� � ر�� � �ر � � � � ا� �ت � � � � ��،� � � � � د� �� � ؟اور  

 (Vision) ر�� � ذر� � � � در��ں � � �� �� � ؟ اس ا� � � �� � � �� �ت

   اس � � � �ر � �� ر�� � �ر� ا� �ر� ��۔� � � ۔ 

�� � د� � � �� � �� � �ن اور� �� �� اور ا�وة � ادارت � دوران �  

� �� �� � � � ر� اور ان ر�� � ذر� � � � � �اج � ا� ۔ ڈا� � ا�س ا� � 

ا �ر�� ��� ا�وة � ا�اء � � � � � د� � ا� ا�ب �� � � )�� � (�وة � � ان  �ل 

   )٢( د� � ان � � وہ � اس � �ر � � � �۔�ں � �وة � � �ر � ��۔ � � � � ا

  

____________________ 

�� � �� ا� ��ار ر��، ا�رف، � ا�ر ��ر�ٹ، �� � �� �۔ ��� � دو �ت � � اس � �    )١(

�� �� � اور �� �ون � � ر� � آر� اور � و�� � � � �ھ �� � �و� �، � �م �� �۔ 

 � �� �� � ا�ن � � ا�رف �رى � � �۔ د�: ا��، � ا�س، آ�ر �، دار ا�، � � ء �١٨٩٣رچ 

  ٥٦٩۔ ٥٦٧ :، صء٢٠١٣ا��، ا� �ھ،

  ٥٧٠ :� �دا� �� ، دار ا�، ا� �ھ، �ا� ��ر، ص    )٢(
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  : ء )� �١٩٥٨ا� (ا�وة � � ا� اورا�ات � ��ہ � �� ڈا� � � 

ا�وة � � � ���، د� ، �ر� � � ��رح اور � � ، ��� اور ��� ��ت ” 

 �۔ اس � اد� �� �و�د اس �� ا� � � � � � ا� � اور ذ  ا�ب �ا

ا�� اور ا�� �۔۔۔ا�وہ � ا�س د� اور � � �� اور اس � ��ت � روح 

� �رى ر�۔ دارا� �ر��   ا�ل (ا� ا�م آزاد ) �� �ر� � � � �� �

۔“�رف � اس � ادب � ا� �خ �
)١(  

� � �۔ � ا� ا�� �� � �� � ا� آ�ى � � ''�رف'' � ر�� � � � � 

) � آپ � � � �� � �ر ء�١٩٥٤ ��ل � �ر� � ۔ آپ � �ر� � �ن �وى(

� اس �ى � � �ں، ا�� � � ان �  ،� � ا� ر�� �ں � �� �ك و� � �ر� �،� �� 

  :) ا� ا� � � �رف � �� � �ن �وى �� �ء��١٩٣٩ ا�اف � �۔ �� � ا�ل (

  )٢(۔ “�� �� � � ا� ر�� � � � �� � �رت ا�� �”

  : � �ن �وى � � � ا� � �) � ء���١٩٥٨ ا� �م آزاد (  

�رف � � آپ � � � �ف � ا� �� � اور ��ف �� � � ا� ��� ”  

� �� ��م �� را�ں � � اور �ف آپ � �و� ا� ا� � دار� 

۔“� �� � و� � � و� � ،� �
 )٣(  

)ا� دور �� � � � �ہ �� �رف ، � �رى � �ازاں اس � ء٢٠٠٢ڈا� � � ا� ( 

 �س  �  �  �  ���   د�ب �   آ��  ر�� �  �(   (د�  رآ�د �   �م ،  ��  ��  �   �و� �

� �� ا�ر � � � و�ں � ���� � �رف �ا� ر� ۔ ا� �رف � � � � �ب (�ا�) � 

  ۔ ���۔ �� ا� �ب � ���رف �ہ � ا�� ا��وى � �ن � ��� � � � �

� � اس � �ت � � ۔ وا� � � اس � و� � � � �ى  � �رف � � � �ں”

� � � آج � �رى د� � ا�م � �ب � � � ، � � ا�� ر�� ا��ت � ا� 

____________________ 

  ٥٥٨ :، صآ�ر �، �ا� ��ر   )١(

  ٢١٢ :، صء� �ا�، �� اور ان � ��ر ر�   )٢(

  ٨ :ص )�٤ اول،  (�ب �  � �ء ا�، ا�ل ��،    )٣(
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�ھ وا� �رف ، � �ر � � اور وں � �� اور �� � �� � � �� � 

� ، �ا �رف � �� ��ا� ر� ، � �ر�ت � � �ر �� � � � 

  )١( ۔“ں � ا� � �� �ت � �ںؤ�رف � � � �د 

  ا� � و� � را� ۔٢

� �� اور ��ر  � � �ر � � �ورى � � �ں �� � �ّع � و� ا�ِ � � را� 

ا� � � � ا�ار �� �ا� �� �� ا� �� �� � �ور�ت �رى � � � ۔ �ں ا� �ور � 

� �� �در�� � �� � ا� �� �� اور � � و� �ور�ت � � �� � ��� � را� �ے 

�ت دے � ان ��ر�ت �� �ے � ر�� � ��ں � �� � ا�زت � اور ان � � ��

  ان � �و� �ے۔

   :� ر�از � ‘‘ �ِت � ’’� �ن �وى    

� �م ر� � �� � � �ر �� �ں � ا� �د � ،�وة ا�،��� � دارا�م ” 

 � � �م �رے � دو� ���� ء ا� �� � �روى � � ۔ �� ان � �

��� � �س �و�م � �� ر�� اور �� ��ت آ� ر� � ۔ وہ ا�ں � � 

 ان � � � �� � � اور �� � �ا� � ۔ ��  ��ں � �ا� � اور

��� � � ا�ں��ى �ء ا� �
�
� � اور � � �ا� �   � � �� ر�� ا���

� �� �� ز�ان � �ب 'ا�  ،ا�وہ،ء � �� �١٩٤٠ن � �� � � د� 

ء �١٩٠٥ �ا� ��� ۔� � � �� � �ن �رى  ' �ا� � اور اس � �ا��

ء � اس �� � ا� اورر� � ا�� �ا۔ � ��ى �١٩٠٦ اور� � �� �ا، ۔۔۔ �

�۔ ان � � � �ن � ���  ج� ا�م �� �وى � � � �� وا�ء ��ى �ا

ء � �� �١٩٠٦ � �� � اور�� رو� ا�م د� اور ا�ح � � � � � �� 

  )٢( ۔“�

____________________ 

  ٦٦ :ء ص�١٩٠٤ �ور، �� �ط � � ، � �� د�،    )١(

  ٧٣ :�ب � ا�، صء ، ١٩٧٣، �رى ١، �رہ�١١ہ �� �رف، ا� �ھ، ج   )٢(
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  � �رو �� �� �و�  ۔٣

� � ر� � � ��ر � � �ورى � � �� � �ر � �م � ۔ ��ص ذ� و�  

ادار� ذ� �� � � ا� ا�اد �ر �ون �� اور ر� � �ر � �� � �� � �م ��د� � ا� � 

   دار�ں �ل �۔ �� � � � ا� �د ا �اد د�ر � اور ان � �ط � ا� ا�ر � ��ہ � �۔

�� �د �� � �� � ا� � � �ون ��ان � �� � � ان � � �ن �وى ،  

 ور �ا�م �وى � ا� � �� �۔ ان � ��ں � ا� � ڈا� �� � �ا�� در� �رى، � � ا

   �ر� اور ا��ى ز�ن � �وہ �� و�� �م و� � �ى � ر� وا� �ر � �� �۔ ��، 

  :ڈا� �ا�س ا� � �ل �  

ا� �وى، �ا� ا��  ء�وى، ا�ا�م آزاد ، ��� � �� � �ن �وى �ا�م”  

� ��رى �� � اور ��ر � ��  ،ا�وة،اور �ا� �دى و�ہ � ا� ر�� 

۔ � و�� � � �� � � � ��� � �ن �وى � �� � اور اس � 

رات � � آ�ز ا�ں � �  ا�� �ر � ۔ �� � ،وةا�،�م � ��، ا�

� �۔ � �� � ��� ادارت اور اس � ��ت � ا� � � �� �� � �� � � 

۔ “� ��ہ � رہ � � � � � � � ا� �� � � �
 )١(  

    �م  ا�ا ���   �ح  � ا�  د� �   وہ �  �   ر�۔ ��   ز� �  �  �  �   ا�وة آزاد�

�ا � ۔  ا � اس � � �ہ �� ا�وة � � ،�رف ��۔ ار�ب � �� � � ا�ل � � � �ہ � �

� � �� � ��  ،�وج � وا� ر���� آزاد � �وہ �� �� ا�م �وى � ا�ل � اس � دور 

  )٢(� ا�دة � � �۔ 

 � � ان � � �۔ ��وہ از� �� � �� �ون �� � �ا�ت د� �۔ اور ر�� �  

 

 

  
____________________ 

  ٣٣٩-٣٣٨ :�ت �، �ا� ��ر، ص   )١(

  ٣٩٥ :آ�ر �، ص   )٢(
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    :� �ن �وى � � � 

�� � �دى � ،� �ے ��� اور �ن  ا� ر� � � � د� � اور �� � ��” 

  )١( ۔“� �

  � � ادار� �ر�ں ۔٤

ا� ا� �� � � �از� � ا�م � � �� � �� � ا�ب و�� � � � ادارت  

� � �وا� � � �ر � �ا � و�� � � �م �ا� � �ى �ہ ر� � �� � � �ظ � 

  ۔�۔�� � � �ط � �� ا� �ا�ت � آ� �

  : ��ى � ا�م �وى � �  

ر�� اد� � � � � � ر�رك � � وہ ا� �ر� � � � � �س �� � � ” 

� اور � �ع �  �ا � ، � � اس � �� ا�س �ا' وہ �ا �ز �رت �  �ا �

� � � �، اس � � ا� � � ازا�ء � �� � �ں ، آ�ہ ا�ط ر� � ا� 

  )٢( ۔“�ل اور ��� �ے درج � �� ��

  : � �ن �وى � � �  

�را �� �  �ا�وة � �� د� ، � � اور ��زوں ا� �ف' ا�ظ � � �� �” 

؟� ء � � �ں �� � � � � � � اور �� � � � ��ں �د �� � � 

ا� �� � � � ��   �� � �رت �� � � ��ہ � ا� � � �ا� ، ور� 

  )٣( ۔“�� �� � � � و�ں � �� �  ، ا�س �

  : ا� اور � � �  

� � � � � �، اس � � �  � د� � ء � � د�۔  ،�ون ��،� � ا�� ”  

  ، � � ا�  آ�ہ � � �� �ر � � � ��ں � � �ن �ے �  � � �� 

____________________ 

  ٣٣٩، ٣٢٨ :�ت �، ص   )١(

  ٦٢ :� دوم، دار ا�، � ا��، ا� �ھ، ص �وى، � �ن، �� �،   )٢(

آ� �ہ � �، اس � �اب � ��� � � �۔ د�:  �� ��� �ا�م �وى � ر�� اد� (ا� آ�د )�   )٣(

  ١٤٩ :�� �، � دوم، �ا� ��ر، ص
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  )١(“� � اس � �اب �ارد

  :آپ �� ��� ا� �ب �   

�رى �ورت اس � � � � � � �� �و، �� � �ت درج �� � � �و� ا� ”  

، � ا�ر � �رہ � � �� � ، � � � � � �� ؤ� �� �، ان � �ٹ ��

آزاد � � �رى ا� � اس � �ا� �م �و � � �م � �د د� � � �ر �ں۔ ا� 

  ۔ “�ں �� � � ��، ا�ل �� ا� � ر�� �� � � �� �
)٢(  

  :ا�� �وا� � � ���� �    

� �� � � � �، � اردو� ���� � �ا� ؟� � اس � � �� �� ۔ ا�� �  �ں”   

� ا� �� � � � ۔ �ح �ا� �وں � �م � �� ،  ،��،�� �� � � ��۔ د� 

 اول � ��رى �م � اس � �ورت � دو�ے � � � ��ں اس � � اڑا د� � �

� د� � ��۔  � �م � اس � �ۃ� �ا اس �ر ا� � � � � �و ۃ� �و

  )٣(۔ “�ں � ر�� � �ت � �ر�ں '� دو �ء �� � �ں

���ت ور�� � ا� � ڈا� �� � اس �ح � � ا��ں �م � آ� � � ا�وز�ن �   �� ��

�� �ت رہ �� ا� � �دو�ر � �� ، �ا� �ت اور �ا� ا� � ر��  �ط � � �ر�� ۔ در�ن �ا

� � � � �ن ا��   �� ،��� �� ، آ� �� � ا�از � ��، �ن � آ�ز �
�
���

   � ��� ،� �ن � آ�ز � � � � �� و�ہ ۔ � � ا�ر �� � �� � �ج � ۔

   �رى �� � ا�ب۔ ٥

ا� �� � �م � � � ر�� � � ر�� � ا�� � �ض � � د�� آ� �۔ ا�  

� � �ہ �� � ا�ب �ے۔ اس �ض � � �ورى � � � � � �� �د �ن � د� ا� 

� اس � را� � � � �� ۔ �� � �ى � � ا� � � � � (Export) � � � اس � � ��

____________________ 

  ٦٤ :� دوم، �ا� ��ر، ص، أ�   )١(

  ١٢٠ :، صء�٢٠١٢ ا�س، ��ت �، ا��، اد� دا�ہ ا� �ھ،    )٢(

  ٦٥ :، صء٢٠١٢، ا��، اد� دا�ہ ا� �ھ، � ا�س، ��ت �   )٣(
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و� � � � ا�ل �ے �� � � �رى ��ات � � ��۔ � �� � ا�زت � �� و�

   �ط � �د ا�رے اس �ا� � � � �۔

  :� ا�� �وا� � �م � ��� �   

اس � د� �  �ن �روں � � � اور ��ن اس و� � � �� � � � � آپ” 

  )١( ۔“�

  :ا� � � � ا�� �ا� � � �  

ا� وہ � � � دوں �۔ �را � � � � � ، � دن � ا� وة � � �ر �ا ’’  

  )٢(۔‘‘� ا�ن � ، اس � �� دل �اہ � � � اوراب 

  :ا� اور� � � �   

   )٣( ۔ “�اب � ��ن �راً � � � ا� اور �ن � � � �� � �و”

  :ا� اور � � � �ن �وى � � �   

� روز � �ے �ن � اب �� �� �� ر� � د� ا� � � ا� � ��ى!  ”

  )٤(۔ “ا� �ل � �ں اس � ا� � �پ د� � � �� ،

 � � وہ �د   � � �ں ا� �ال � � �ا �� � � آ� �د �� � �ر�ت اس � � ز� � ���

 �� �� �� �' � �� � ا�ر � � اس � � رو� �� � � �د ا� � ا� ��ات و�� � �

���ت � �ر� � �� � ۔ �� دور �� � ا� ر�ن � � �� آ� � � ��  �� ا� و��و�ن � ��

� �ر�ت � � �ر � اس � � �� � �� �� � � � وہ �د �� � اس و� � � �� �� � وہ 

را� � �ل � �� � �ر�ت � � � ز� � �� � اس � �� �ر � و� ��  �ر � ر� �

  ر� � د� �� � ا�ر� � � اور �ر� �ام اس � �ر � � � �� � ۔

  

____________________ 

  ١٠٢ :�� �، � دوم، �ا� ��ر، ص   )١(

  ١١٩ :��ت �، ص     )٢(

  ١٩٩:��ت �،  ص     )٣(

  ٦٢ :�وى، � �ن، �� �، � دوم، ص   )٤(
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   ر�� � � � �از� � ا�م ۔٦

���ہ ا�� � � �� و��ت اور د� �از� � ا�م �و� � � � ا� ا� ر�� �  

ازو� �� �� و�� � �� � � � � �رى �اد �� � آ� اور �� � ��� � � �رى 

� �� از� �ورى � ، �� � �� �� � ��۔ اس �ض � � ا� � � � را� اور ��ت �

  �� � ا� ��ت � اس � � � �� �ول �وا� �۔

  :� ا�� �وا� � � � ا� � �   

��! �رپ � ��ہ � � � �� � ر�� �� �� � � �� �ل � � �� ”  

� �� � ۔ ا�وہ � � � � �� �� اور �� �ى د� � � � �ر �� �' 

اس � �ى �� را� � � دو � � � ز�ہ اس �ح �ا� �� � �ف �� � 

  )١( ۔“اور� �وں � ا�� �د� � � ر�� � ��

  :  �ا� � � � �ن � �وى �  

�ا �ن � � ں ر� �؟ � � � � � � � � � � ،ا� � � � �ں ر� � ”   

 �، اس    �  � � � ��ن ، �وا� � � �� �� � � � � ��ن �ں، �م � �  

�“ )٢(  

  � � ��:  

، �� �� و� � �ر ر�۔ �م � از � دو� � ”  � � � �� � �� �ر ر� ���

   ۔)٣( “�� � �� �، اس � �� �م ا� � � � و �� ر� ��

���ت � � ڈا� �� � �م �� � �� � �ل � �ہ � � �� � �ر   اس � � ا� �� ��

�ر  �ا�� ا� (HEC) � دو دو�ل � � � د� � �� �� �۔ ا�� �� ا�� ��ن،� ر� 

���ت � � اس ا� � �� ا�م  �   � �۔�� ��

   

____________________ 

  ٦٢ :ص،أ�   )١(

  ١١٩ :�ا� ��ر، ص �� �،    )٢(

 ١ :ص،أ�  )٣(
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���ت � �٧    ۔�� ��

���ت � � �ى � ر� �  �� و � ا��ا� � � � �   (Discipline) ا� �� �� �� ��

 از�     �وہ  ادارت � �ظ � ان � � ��ں � ، ���ت اور ���ت �� �ر� � ۔�رى �� � �ن � ��

��  �  ���ت ��  ��    �م  ان '��   ا�  ا�  ۔ �  �  �   ا�دہ �   �رت �   وا�ر  �ى ؤ� �  ں

���ت � �� ��  �ر� � اور ا� � � �ر � �� � � � � ۔ �� � �� �د � �� ��

   ر� � ۔ر� � اورا� �ون �� ان � � اس �ف �� د�� 

  :� �ن �وى � �م ا� �ب � � �  

ر�� ا�ر � � �ر ر�� ��� ر� ر� �ى � ادارت � �� �� �، � اب ”

� ��ن روس � � و�ر� �� � � �۔ اس � ا�وہ � � �� ا� و �ں � � 

�� � � ، � � �� �� ��ص �� � � ،  )١( �دى � �ں � �ا� ،� ،� ا�

�  )Exchange( � �م �، اس � � ا� � � � و �� �و، ا� �� � اور �د�

  )٢(۔“ در�ا� �و

��� ، ا�ل، ا�راور �وت �  
�
 ��� �رف � � �� �ر � � اس � � �� � � � ا���

�� ،�ا� �� ۔ � � �رپ � � �� �ا� ��  �
�
�� � �� �، �م ، �وت اور )٣(ا����

 اردو� ���� ، �رپ � �د و�� �ا� اور ان � ا�دہ  �� اور � و�� ر�� � � اد� ،

   ا�ل ، �ن و�ہ � �ا�۔

   � ��ہ � �ے اور �وں � ا�م۔٨

�زہ ��ت اورر��  ا� ا� �� � ��ت � ا�� � � ا� ء � �� � ا� ر�� � 

�� ،�� � ۔ �وہ از� � د� اور ا� اداروں � � ر� � � آ�ہ �� � و�ا� � �ے � ��

____________________ 

  ٧٠، ٦٩ :ص ، أ�   )١(

  ٦٣٦ :� دوم، ص، أ�   )٢(

   ٧٣ :، ص�ا   )٣(
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  �ت ى �ح ��ر�۔�� � �� � ا�وة � �� �� � اس ��ر�رى � و� ب � د� � ا�

  �� ا�م � �� �۔ �� � � ا�اور ر�رٹ ��ار ا� وہ � ا�م � ا� �ح �رف �  ہ��

  :� �ن �وى � � �   

د� � � � ��ى � � � � اور � � � �� � � ا�وة � � �� � ”

  )١(“�ارو� � �ن ا��  ٢٢ ٠و� � اب �

   ۔� � �� ر� � � اس � �� � � آ�ہ �� �� � �و �ے � �ر� � �ف �   

  ر�� � � وا�� �ا�م ۔٩

�� � � �م � � � � ا� ا� ر�� �� دے � ا� ا� � اور� ��ں � �� اور  

�� �۔ ��م � �رى ادارے اور ان � �� ��  اس �ض � � � ودو �� � اس � �ا� �

 �� � د� اور د�ى و��ى � روا� � � ا� ء ��  ���ت ور�� ان ا�ر � �� �اہ وا� ��رى ��

 � �۔� �� � � � اور� ر�� و�ا� ان اداروں � �� �� � اور �رز � د� رہ ��

  اورا� � اور � ��ں � ان � ر�� � ��۔ ان � ا�� � دا�ہ � �ود� �۔ 

  :� �ن � وى � � �� �� �   

�  � � �� �ار � �� ۔ �و ہ �ر�� � از� اردو � ���� اور �ن  �) آ�ہ( ”  

    � ا� �۔ اس � � �وہ �د ا� �� �ں � ���ش � اور   ز�دہ   �وہ � �س 

 )٢(۔ “� � �د ا� �م ر� � � ا� �� �� � � �  ��

    :� �� � � ا�� �وا� � ا� اور� � �

 �ت �  ) اور��رو�٢(� �ف .....�وہ � ر�� �وہ � � �ت � �م � �” 

� � � از دس �ار � � �� �� � ۔ و��  � �ں�م �و�ن � �� �� 

ا�� � � ��� � ا� � � � � ا� �� � ا� �� � � �  �وة � اس � 

____________________ 

   ٥٧٠ :آ�ر �، �ا� ��ر، ص   )١(

   ١١٦:��ت �، �ا� ��ر، ص   )٢(



   �� � � � � : �� اور ر�� 
 

39 

  �  ���   آ�� �  �   �وہ �  �� �  ��   �رًا  ��۔ ��   �ت  �ى  ا�  وہ  د �  اور

  )١( ۔“در�� �� �اب �

�� � �� � ر�� � � ، ا� اور د� � �ن � اور اى � و�ہ وا� �ر � � ا� ا�� � �  

� ۔ اس �ض � � ا� � آر� � وا�  � ا س � ر�� ز�دہ � ز�دہ ا�اد � �� �� د�ب ��

� ذر� � � �ا�ت (Indexing Agencies) �ے۔� �� و � ا��ا� � � ا�را� اداروں

  اور � � ر�� ز�دہ � ز�دہ ا�اد � � ��۔

� ٔ��:  

   ���   اور ��  ، ��  �   اورد� ر�� و�ا� ��� ، و� �� ��ن � �ں � و�

� ��� ر�� و�ا� �  (HEC) ھ � �� ا� � � ��ن�٢٠٠٦٦دوں � �� �� � ۔ 

۔ ا� � �رى ر�� و�ا� � ا�� ا� اى � � ا� �� و� � � �� ر�� و�ا� � �ر ��

� �م � � � �ر� � � �ال � �ا �� � ا� اى � � �� � � ان � �ر � �� � �ر 

� درآ� �ى �ا�� �۔ ا� اى � �اس �� � �� � ادارہ � �� � �� � رو � �ے � اس � 

 �ہ  �ر �  �   اى  ا� ��   ۔ �   دارى  ذ� �  �   و�ورت  ادارت  اور� ��  ،   ا� ��   �وا�

(Recognized)  � � ر�� � ا� �� �� ��د � اور � ر�� � � ادارت اور �ورت

دہ اور �ورت � � � �� � ؟آ�ہ �رات � و� � ا� � � �م � ��د �� � � ان � ا�

�  ��� � آراء اور اس � � � �� و� � � � �� � ؟ ا� � �ں � ا� اى � � ��ں

�ہ � � ��� � �� � اور �� و� �ورت ا� �ا� ذ� دارا� �ر � � ا�م د� � � اس ا� � �

 �� � و� �� � � ر�� � ا� �ا� �ر � �را �� �۔

� ا� � �� � ا� ا� � � � � �رف � � �� �� � �� � �� اور ان � ��  

م � � �ہ � �ر �دق آ� �۔�رف � ر� � �������ن �وى � اس � ر� �ا � �رے � ا�ا �

  ۔ � آ پ � � � �ف � ا� �� � اور � �ف �� �

  
   

____________________ 
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)���  � ��  �( 
International Relations of Islamic State 

(In Contemporary Perspective) 

 * �رق ��ا��ڈا�

ABSTRACT 

Islam where considers the superiority of law, provision of justice and 
equity, building and purification of civilization and emphasis on the welfare 
of society, there ensures the first priority to humanity, peace and prosperity 
in the external relations . 

Islamic state keeps relations on the basis of equality with the world 
and non-Muslim citizens living within the state. On this belief and ideology 
Islam invites the world to set together.  Islam on these principles of Islamic 
ideology and belief sets the foundation of collectiveness. On this principle 
the whole philosophy of life and living system are embraced, and the same 
Islamic law is the foundation of nations, on this behalf the Islamic state 
organized the relation with other states.  In this way Islamic state on these 
principles keep relations with other states and within the state relations 
between Muslim and non-Muslim citizens on the basis of brotherhoods, 
equality, mercy and the principles of dignity of human being  . 

Along with peace Islam set the principles of war which comprise 
ethical and prison limitations, duties and ethics amongst warrior, difference 
between the rights of fighters and non-fighters, treatment with pact holders 
and prisoners, and specified the way of better treatment with the defeated 
nations. He thought the manners of war to bloody man who consider 
everything right during the war. 

Islam lays great stress on equality, social justice, brotherhood and 
peace not only in state but across the boarders too. In this article a deep 
study is done to explain the relations of an Islamic state with other states. 
Islamic foreign policy emphasizes on the principles of equality among all 
the human beings and all the races and nations. Islam builds international 
relation on humanitarian basis.  

Keywords: International relations, State Islamic, Brotherhood Muslims, 
Contemporary.  

____________________ 
*      ،آزاد �ں و � ��ر�، �آ�د�ار، � �م ا���
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 � �  و�ا� � �� � �م � ‘ ا��ا� ��ن��
�

��  �ت � ��� � � ��ن � اس  ۔ا�ام اور �� � ���

 ��   ا��ا�’� � �� � �   �ا��  ‘��ن �� �ء ۔ا�ل �� �  ا�ح  �‘ International Law’ى ��

 ��رہ �� ا�ح � �� ا��  �ر � � � ا�م � ��ن � اس � � �� �
� �

 �ا�ا��د ا�ح ا�

 ر�ل
� ��� اورا�د�� �� ''ء�ذ � �� ��ملسو هيلع هللا ىلص �آن �� � ريَ سِ � ا�� � اس � � �� �

� �
ر '' � ا�ح ا�

�ت � � �''   �ز �'' يرتسِ � � �� � '' ��� ز�� � ا�ب'' ،� � � ��    )١(رو��

''  � �ں � �ت ،� '' � �اد ريَ سِ ا�ح �� �
�

 � � ان � � ��ں � وہ �ز � اور رو��

 ا�� اداروں اور ا�اد � � د� و د� ا�ر �و�، دو�ى ر����ں � �ت اور د � �  ا��ا� اور �� � � ��

  ا�� ��۔ ��)٢(   

  � ا��ا� �ت � ا�� �ر

 �� � � وہ �� �ت � ا� اور �ا� � �ق �� � اور اس � �ت ا�� �اج ��   

ت � �� � � � � ا� اور � � �ا� � ��؟ اس � دارو�ار �د � �ت � �� اور ��

 و�ن � �� � �  ��ں � ا� �ر ز�� اور �� �ت، �� �اج، �� � � اور ا�ل 

 دور ��� � ��د� ا�ام ا� �ص    � �د � � � �، ر� ا�ام � � � اس � �د �ارد� ��

 �  � �م � �د �� � ا�م ، � ا� � ا��ا� �ت ا�ار �� � �ا�� و�ت، ��� ��

 اور��  � � �  �ہ  � � ��ف ا�� � � ��ت � �ى او� � � � � �د

 �ا� � � اس �  ۔ ��م �� � �� �ا�ا�  � ا��  ا�م � � �� ر� و � � �د

  ر� و � � �د � �� � � ��� � �۔   ار�د � ا�م ��  :�آن � ��

َوقَـَباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ ا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُکم مِّن ذََکٍر َوأُنَثی َوَجَعْلَناُکْم ُشُعوبًا هَ ﴿يَا أَيـُّ 

  )٣(أَتْـَقاُکْم﴾ هِ َأْکَرَمُکْم ِعنَد اللَّ 

 � � � ا�� ��:  اور �ادر���ں � د�� ����رى ���
�
�
� اور �  �ا �� �  �د اور �رت � ��   � � � � � � ا��

____________________ 
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 ٣٦٢ :أ� )٢(

     ١٣/ ٤٩ا�ات:ة�ر )٣(
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 � � ز���دہ �ت وا� وہ �  �� �   ز�دہ� �  � � � دو�ے � ��  در� ا� � �د��

�� ا� � � �� وا� اور �� �  ، ���ر �
�
�����   ۔�

  � � ا�داع � �� � ار�د �����:ملسو هيلع هللا ىلص �ر ا�م

َأْعَجِميٍّ يَا أَيـَُّها النَّاُس َأَال ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد َوِإنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد َأَال َال َفْضَل لَِعَرِبيٍّ َعَلى ((

   )١())َوَال لَِعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ َوَال ِألَْحَمَر َعَلى َأْسَوَد َوَال َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر ِإالَّ بِالتـَّْقَوى

� �را �پ آدم ��:
�
��  � اور ���  �، � �ب  � ا�م  اے ��! �دار � �ؤ � �را رب ا�� ا��

�ہ �م �  �ہ �م � اور � �� � �م � �� �
�

 اور � � � � �
�

� 
�

��� �
�
� �ب � �ب � �� �� �

�
� �ب � اور � � �

�
� �

 �� � �ا� �ٰى �
�

��� �
�
� �م � �� �

�
  ۔�

� و�ہ ا�� ر�� ا� ا�ل �وات � �د � � د� � �ت ا�ار �� �، ا�م ا� �

  �آن � � ار�د �: � �د � د� � � � � د�ت د� �۔

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال نُْشرَِك بِِه َشْيئًا يَا َأْهَل اْلِكتَاِب تـََعالَْوا إَِلى َكِلَمةٍ  قُلْ ﴿ نَـنَا َوبـَيـْ   )٢(﴾ َسَواٍء بـَيـْ

آؤ ا� ا� �ت � �ف � �رے اور �رے در�ن �ں � � � � ا� اے ا� �ب!   � ��:

 ۔� �ا � � �� � ��، اس � �� � � �� � �ا�

� � ا� �د � ا�م � �را � ز��  اور �ے � � ا�� � �د � �ا�م � � �ر � ا�ر ��

ا�� ر�� �� ��ن � ا�س �   م �ت ا�ار �� � اور � وہ �د � � � ا�م � � ا��ا�اور �

 ۔ �   � دو�ى ر��ں � �ت � �� ��

  �ا�ر �ر � � �ى

��� ا� � دا� اور  ���
�
�  �� ��

�
� ذا�� ر���� و�� د�  � دار �۔��

�
� وزارت �ر� اس �م � � �ر� ��

 � اس � �ر آ�ز � � � � وا� ر� � ۔�ر ا�م،��ر � �   ملسو هيلع هللا ىلصا�� ر���� �� �� 
�
��� �

 � ۔ آپ � � � م � �د ر� ا�� ر����  آ��� �� �   � � ملسو هيلع هللا ىلص�م ا��ں � �ح و�ت � ��

 � ا� و�� � �ر �� آ � آپ � ��رے �� � � �
�

 ��م د�  � ا� �� � �ل � ��

�ون �ب � �� �ى ��ں ، � ملسو هيلع هللا ىلصر�ل � � �� روا� �  ء� �د��ں ا�اء و رؤ� � ا�رون و��

 ���ہ  � اور � و�� � ذر��  � � د� � �وع �� � �م د��� ۔ا� �� � اور دى  تد��
�
� �� �ت � ، ��

____________________ 

 ا��� ،ط، �ا �، � � �، ا� �� � �ا   )١( ��
�
   ٥/٤،  ٢٣٥٣٢ر�: ،ء�١٩٨٧وت،ا����

   ٦٤/ ٣آل �ان:�رۃ  )٢(
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�� �  � � �� �
�
���   ط اور �ى � �م � �� �د� ،� ط� ��ے ، �� � �ہ اور ���� � � ا� ��

  ا��ا� را�ں � � � �ى � ۔

�ں � ا�ا � " ءر���� �ى � ان ���� �� 
�
�و� � �ر� � �   �ں � � و�� ،"� �� � اور اس � � ��

 
�

 ا� ا�ار ا�م د�� �  �گ �ص �ر � �ر ��ر� �د� اور ��ات � ا�د ��  ا��  �  �� �۔ اس � ��

� � د�و � � �م�  �
�

 ��� اور ا�ا�� � � �اب د ��ت � �م ءات و�ط � �� و�� ،� � �رت ��
� ��

 �  دو ا�ص �� ذ� ��  �ت �ا� � ار�  ،�۔ اس � �� � �ك وا�اء � �ط � � ��ر � اور   ا��

�  ملسو هيلع هللا ىلصاس در� ا�د � � آپ �� ان  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� �
�
 � اور � ا� ار� � � � ��

�
ان � �ف �ن � د��

 �  ملسو هيلع هللا ىلص�� اس � �ر
�

� � ��� � � � د�� ل � و� ا� � �� � �وہ اوّ  �  دو�ے �ت ز��

�
�
  � � �ح �ك ورؤ�� �ط � � �۔اِ�

 دو�ں �ات ��د � �� � � ر�ل ا�   ���� � � �د �  ملسو هيلع هللا ىلص� ��
�
�  �� � اور ��� ��

� 
�

� �  �ں ۔د�� �
�

 ز��ں � �� اور� �
�

� � � �
�
���� �� � �م �� � � ر�ل �ت � ��  ،�

 دى � � او�ت � � د��� � � � ملسو هيلع هللا ىلصا� ��� �
�
 � �� اس � �� ملسو هيلع هللا ىلص  � �رى �� � آپ� ��

� � � ات� ار�د � � � ���� � ��� ۔ �� �ت ز�� �
�

� � � � ��  ��   ز��ں � �ف �ہ د�ں ��

 � � � � ۔  �رہ د�ں � � �ت �� �
�

�د � � � � � �ام ان � �وہ دو�ے �د �� �  اور �ب ��

 � � ����� � ۔ �� � ��� �  ملسو هيلع هللا ىلص � � ر�ل ا�و�ر� �ور�ں � � � ز��ں � �ى �ى � �� ��

۔ �
�

 روا� ��� � �
�

 � �ر� �� � 
�

 � د�ت ا�م د��
�

�� �ون �ب �ك و��� � ان � �م �اء ان ز��ں  )١(��

�  ���  �
�

 ا�  )٢( ��� � ۔ � � � � ��ں ��

�� �  � آں �� �رت � �� � �ت �ر� � ا� ��
�
� �  � �رت � ر�ل ا���  ملسو هيلع هللا ىلص � � اس ��

� � �ا �� وا� �� �ف ان � ��ں � �ر ����� � اس � � ادا � � � اور �� � ��   ر � � ��
�
�

� �� � �� 

 ا� �� �   اور ان � و� � �ں و� � �و� � �� �� �
�

 ا�� � ���ب �� �� �
�

 �م �ر� �� � � ��

 � اور � � � اسو�ں ،    ��وغ 
�  � � �ب � �� �� � � �� �� دا� ا� � � � ��� �� 

��۔  آ� ���
�
 دار�� ��� �

�
  �ر�

____________________ 

 ٣٥٧ ،١/٢٥٨ھ١٤٢١،ا��ہ، ا�� � ، ا�ىٰ  ،ا�ت � ا�  )١(

���ى  ا� � � �م،ا� ا�  )٢( ��
��
����، �ن، �وت/، طا�� ا�ۃ،ا  ٤/٢٥٥ ھ،١٤١١دارا��
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 � � ر�  �ص �ت �� وہ آداب �رت � ، � �ا � روا� ��� ا�افِ  ��  �  �  ملسو هيلع هللا ىلصل ا� ا��

   �� � ۔ روا� � ا�م اور �ت � �ى � � �� �� وا� اور �رت �ل � �� �روا� �� ��

 اور �  �� � ۔ ر�ل ا��� � � �ا��  روا���ت �� ��� ���
�
 � دو�  ملسو هيلع هللا ىلص � �  � �د� � �ف �� � � � اور �ا��

� ۔ �ل �ا�ں � � �� �
�

 �� � د� �� اور ��ں � � ار�ل �   )١(�� ��� � � � �
�

� �  � � و�  ،ا��� ��

 � ى  �ا��� ا�� ���ن � �ب � �س � �� �  ملسو هيلع هللا ىلصآپ�اء � �ر از�  �وہ   )٢(   ۔دے � � ت� ا� ���

، �     � ر�ل ا�� اور � ا� ��ت � ز�� �� � ملسو هيلع هللا ىلص ���۔�ں � ��ات � � � � اس � ��

، �
�
������� 

�
���  ��ں �� �� � � ۔ اس � �� ��� �� � �� ��  � اور ��ہ � ذر��  �� د�� � �

�
� � �� �� ��  

��،�� ��
�
،��ہ � � � � ہہ دو� ا�ل،�� ہ ��ہ ��� �

�
 � � �ر �ان و�

�
�    )٣(� � �۔ �ل ��

 ا�ور� ا�م ر�� �ب  ا�� �د �  ملسو هيلع هللا ىلصر���� � �� � �ر� �� � �ل � ��

 � �� �ى � �ى � � � � ا�رو�  �� �ا  �  � �ا���  اور �ور د�ں �  ر �� ��� ا� ���

 � �  �ر � �
�

  � �ں � �ى �ى �۔ � �� ا��� � �

  اور اس � � ا��ا� ذ� دار�ں  � �ر� ���  �ا�� 

 ر���� �ت    �ر�  � اور ا� � �� � ا�� ر���� � �� ا�ل �دى � ا�م ��

  �  ا��ا� ذ� دارى ا�ل � �� ��  ور ان ا،�ت �� �� �� � �  �ذ درج ، � � ر���� � �� � �� :  

  ا�� و �� ِ  و�ت۔١

 �� ا�� �ادرى �� ��   ا��  �  �� � �دارا�� ر���� � �ر� ���  ا�ام �� � ا��

�م � � آ��� �  �ے�رم � 
�
� �� ا�م � ا�� � و�ت � ��        ر�د ا� �:ا  ۔��            

فَـبَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنـَْزَل َمَعُهُم  ﴿َکاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدةً 

      )٤(﴾ اْختَـَلُفوا ِفيهِ  ِفيَما النَّاسِ  اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ِلَيْحُكَم بـَْينَ 

____________________ 

 ١/٣١٢ا� �،  �ت  )١(

 ١/٦٦٢،أ�  )٢(

� ڈا�،ا����ا�،  )٣( � ��� � ���  ا��  ھ،١٤٠٧،ء�١٩٨٧وت،ط،دارا��  ،ا�ا�ة وا�� ا�ى ���

 ١٤٢۔٩٦۔٨٥:ص

  ٢١٢ /٢:ا�ة�رة  )٤(
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�ا � � �گ ا� � �� � � (� � �� �� � ر� اور ا��ت رو� ��) � ا� ��:ا

� ڈرا� وا� �، اور اُن � � � � � را� روى � �رت د� وا� اور � روى � �� 

�� �ب � � �زل � �� � � �رے � ��ں � در�ن � ا��ت رو� � � �، ان � 

  ۔� �ے

ا� �ح ا�م ا� ا��ں � �� �� وا� ر���� � د� ر��ں � �ت اور ا� � اور 

 � ا��ں � �ت � �د روادارى ،�ل ور�� � ��ں � �� 
�
�

�
  � �۔راور �� ا��

  :� �رى ��ار�د 

َناُهمْ  َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني  الطَّيَِّباِت وَ  ِمنْ  ِفی اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ

  )١(﴾َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيالً   َفضَّْلَناُهمْ 

� � �رى �� � � � � � آدم � �ر� دى اور ا� � و �ى � �ار�ں � � اور ان ��:

 ۔� ��ت � ��ں �� �� ��ہ �وں � رزق د� اور ا� � 

 ا�م � ا��ا� �ت �و� ،�� ،� ،� � ��� � � �� ا�� �دوں �  ا� �ح 

  : � ار�د �ملسو هيلع هللا ىلصآ�ت�� �� � 

  )٢())لَْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا ِإَلى َعَصِبيَّةٍ ((

 ۔� � � � ��: � �
�

� �  � وہ � ��  � �ف ���
�

�� ���  

� �ا � � ڈرا�  ملسو هيلع هللا ىلصا� �� � آپ �
�

 � �رى د� � �
�

�م د��� � � وہ � �ص �وہ � �
�
� ��  � �� �

�� راہ د�� وا� �   :�  �رى ��ار�د  ۔وا� اور ��

    )٣( ﴾ يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا﴿   

 ملسو هيلع هللا ىلص اے ���:
�
�
�
 � � ��� ��  وا� اور ڈرا� وا� � � �

�
  ۔ � �اہ � � ، �رت د��

 �ل۔٢  ا��ا� ��ت �� � �    � ��ارى : ��ات اور ��

 
�
 �ل � �� � � � ��ات ، �ا� �ان �� � ر���� �ت � �� �د   �ار دادوں  � اور� �

�
 � �ل � ��

 � �� ��ر � �ور �  �د �
�
 اس � ��  ۔� وز���د� � �ے  � � � �� ا�ف � اور �  �ل وا� ��� �ا

____________________ 

  ١٧/٧٠ء:اا���رة  )١(

 ٥١٢١: ر� ھ، ١٤١٤ �وت دارا�،د ، طؤا�دا ،� ا� � �ن د،ؤا�دا  )٢(

 ٤٥/ ٣٣ا��اب:�رة   )٣(
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� � � � 
�

�� �آن و� � � ا�� �ت � �دى � ر� �اور اس �رے � ا�م   ���

۔ �ل � � �ں � ��ں � �اوت اور  �� �ہ �� �
�

� � دو�ں � � � ۔� � �� � � � �  ز�د�د� � و��

 �،  � �
�

 ا��ا� � �و�د ان � �ا� � در� � � � ��    ۔  � � ��ى  و �ل�ر� ���

  :ار�د ا� � 

َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم  ِلّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسطِ ﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَـوَّاِميَن 

َرُب ِللتـَّْقَوى َعَلى     )١(﴾  َأالَّ تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقـْ

�  ��:ا��
�

 �ے � �ؤ ۔ � �م � د� � � ن وا�!ا� � �م � ا�ف � �� �ا� د�� �� �

 �اس ا�� � ا�� � �ل � دا� �ڑ دو � � �ل ا�ف � �  �ت �ى � ز���دہ ���    ۔ �و ��

�  �ل  �  ،�وات اور آزادى � ا�ار � �ا�ت � � ر��
�  � �ز�� �

�

� �ورى � � ا�

 ��ت � ز�د� �� �� � � ان  �رت دى �� اور ا�اد � � �ں � ��� �
� � �

، ر����ں ، اداروں اور � �

 �� � ز�ن و�ن � ��ت ��  ����  �د و � � ،��،ا�� �روں  ا�ار � ��وں � �رت ��

�� و�وں � ا�ام ، ��وں اور ذ� دار۔   � ��ر �ں  ��آن ���  �رت �� � �ں � �� ��� ��� � �� 

 �اہ  �� اور  �در �    �را� �    �  �    ۔ا�م  دا�� ��   �� ے �  ��  �   ا�ظ �ى ���   ا� �

)Mandatory � ا�ام ) � ��ں  �ں � ا� و � �� )� د��� �۔ اور اس ا�ل(��ات اور ذ� دار��

� �ں �  �
�

��   ا� � اور �   ملسو هيلع هللا ىلص�� �ت ��
�
�� ��� �    ۔ � �رك � � � � آج � ا��

 � : �رى �� ار�د

      )٢( َد َکاَن َمسـُٔوًال﴾هعَ ِد  ِانَّ الهعَ ﴿َو َاوُفوا بِال

 � � �اب د� �� � � ۔� � ��ى �و � � ��:   � � �رے ��

�ن � ا�ام �ے �  ۔ ا�� �� � و��

�ٰ� ار�د    :�ا��

ْم دهَ ِاَذا عٰ  هِ ِد اللّٰ هعَ َو َاوُفوا بِال﴿  )٣(﴾ت�

  اس � �� � ��� �۔ا� � � � �را �و � � � � ��:

____________________ 

 ٥/٨:ا��ۃ�رة  )١(

 ١٧/٣٤ا��اء: �رة  )٢(

 ١٦/٩١ا�:�رة  )٣(
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  :� ار�د �

        )١( ﴾ا الَِّذيَن ٰاَمنُـۤوا َاوُفوا بِالُعُقودِ هَ ٰيۤاَيـُّ ﴿

�ن �� �،ا� ����:   ۔� �رى ��ى �و وںاے ��!� ا��

 � �� ��ات ا� �ر�ں � 
�

���  �� � وہ ان � � �� وا�ں � �� � �
�

�ت �� �

 ۔ ا�م �� ا� � �  � و� � � �� �
�  د�� ��� �

�
�� � ��ط � � و� � �� ر����  � �� �د  اس ۔ہ ا��

 � ا�ل � ا�ر � � ��ات  و��ارى     �� ا�م ��ات � �دوں � ا�ر �� � �ط

 � � �ف ��� ذ      اور ا�ن � �� � �۔ اسذ� دارى �ار د� � � ا�� اور د� ��ارى    �  � دارى 

 ��  � �
�

� ر���� � �ا�  و��� ��� � � �
� �

 �۔ � � �
�

�  

    :� � � � ار�د ا� � 

   )٢( ﴾اهَ بَعَد َتوِکيدِ َو َال تَنُقُضوا االَيَماَن ﴿

  (�ں )� � � �� � � � �ڑ و۔��:

 ��� �ت ر� � ��ا�  � �  �رت � ا� ، �� ��ہ � �را �� �� �
�  ا�زت د�� ا�م ��

ِ      ���م � �را  ر�۔ا � �
�

  �ع دے دى �� � اب ��ہ �

  ار�دا� � :

  )٣(﴾الَخائِِنينَ  َال ُيِحبُّ  هَ م َعٰلی َسَواٍء  ِانَّ اللّٰ هِ فَانِبذ ِالَي ةً ﴿َو ِامَّا َتَخاَفنَّ ِمن َقوٍم ِخَيانَ 

 ا� � �م � ��: � �
�

د� �زى � �ف � � ان � � �ا�ى � �ظ ر� �� ا� د� �زوں � � �

  �� ۔

� �
�

 �� �� � � ا�م ��ى � رو� �  �ں ا� �م � �
�  آ�� � �� � ان � �ا�ى  � � ���

� � � �� ا�ر � د� �دارى  ےدے � �� � ��
�
�
�

�� اور � � � �  د� � � ن �آ� �
�

د� ، �

�� �    � �د � ۔��� � � اور و�� � �� ��� �
�
  ��ے اور �ا� �ا�ى � �� دا� اور � ��ارى 

____________________ 

 ٥/١:ا��ۃ �رة  )١(

 ١٦/٩١ا�:�رة  )٢(

 ٨/٥٨ا��ل:�رة  )٣(
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��دى �
�
��   ا�ل و�� � � � �� ا� �ر �� � �ر� �ت �� ��ت � ا�ل و� �   ��

�
� �  اور ا��

 � � ۔ �د � را� �� � ذر�� �
�
 �� � وہ �ون اور �� �� � �� � �

�
  اور ��� �ؤ ں � �ود �

  ۔ � � ر��ں ��ا�ى � �د � �ت٣

 �وف � �   �م ا��ں � ��  ،ا�ن اور ا�� �ت �� �
�

�وؤں � � �  ا�م ا� �� ��� �
�
�� �

 اس � ر�ل  � �ا� ان � � ا� اور �
�  �ں ملسو هيلع هللا ىلصد�� � �

�
�     ان � �وہ � �(�   � د� �ں ��

 � �ر� ا� � � �) د�  ا�م  � �
�

، � � وہ � ا� اور � � �ان � �� ا�ن �� � � �

  �   ۔ر��

  :ا� �� � ��ن �

ْيِن َوَلْم ُيْخرُِجوُکم مِّن ِديَارُِکْم  هُ اللَّ اُکُم هَ ﴿َال يـَنْـ  َعِن الَِّذْيَن َلْم يـَُقاتُِلوُکْم ِفْی الدِّ

   )١( ﴾ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطْينَ  هَ ْم ِإنَّ اللَّ هِ ْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَيْ هُ َأن تـَبَـرُّو 

 اور ا�ف ��: �
�

 رو� � � ان ��ں � �� � � �
�

 اور ا� اس �ت � � � � ��ؤ �و �ں � د��

 � � اور � �
�

� � � �  �� �� � ��
�
�
�

 �� � ۔ ا� ا�ف ��  � �
�

����رے �وں � �
�
�
 �� �

  وا�ں � � �� � ۔

 � ار�د �:

   )٢( ﴾مهُ َی َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذْيَن ظََلُموا ِمنْـ هِ َل اْلِکَتاِب ِإالَّ بِالَِّتْی هْ ﴿َوَال ُتَجاِدُلوا أَ 

 � �� �ں�اور ا� �ب � � � �و � �ہ ���:   ۔ � ۔� ا� ان ��ں � � ان ��

�� � �ح ا�� ر�� � د� ر��ں � �ت � �ا� � ا� ا� ا�ل � �  � ا�م 

 ا� ا� � �ن � �:

   )٣("تمبنی علی المجازابين الکفار بيننا و  مراأل"  

  �رے اور � �ں  � در�ن �ت �زات � �د � �ں �۔ ��:

� دور � � � � � � � � رو� و �� �� ر�� �رے �� ر� �  �ت � ر 

� � ا�ل د� � ا�� ر��  و� � رو� � اس � �� ر� �۔ ا� ا�ل � �د � ا�م ��

____________________ 

   ٦٠/٨: ��رةا   )١(

   ٤٦/ ٢٩ا�ت:�رة  )٢(

�  � ، ا��  )٣( �ا�دۃ،��ہا�ا� ، �ح،ا��  � � � ا� ا���
�
���  ٥/٣٨ ء،�١٩٧٨، ���
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اور � � ر��ں � در�ن �ت �زات � ا�ل � �ں �۔ � �� وہ �رے �� ر� 

 ��  ،   �رت ،   �رت ،   �و��ل �   �د �   ا�ل  اس  �۔  ر� ��  �   ان �  ��   و�� �

   � � � � �۔��ں اور د� ��ت � ��ت 

  �� ا�م � �دات � �۔٤

� � �� � اس � � ��ات � �ے � �  �
�

�ل ر� � � �
�

ا�� �� اس �ت � �

  ۔� �دات �وح �� �ں� ��ں  � دو�ى ا�� ر���� 

  ار�ِد �رى �� �:

   )١(  اْلُمْؤِمِنيَن﴾ ِمن ُدونِ  اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياءَ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن   ﴿الَّ 

�رد اور دو� � �ؤ ��: �ن � �ڑ � ��وں �ا� ��    ۔ا� ا��

�� � �م ا�� �� � �ض � � وہ 
�

� � �� � ا�� �� � � �ے � د� �
�

ا� � � �

     ا��۔ا�� �� � �د ��� � �
�

  ا� � �� � دو�ا �ض � � � �ن �ں �م، �ور اور �م ��

   )٢(۔آزادى د�� ��

  ا� �� � ار�د �:

َواْلُمْسَتْضَعِفْيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن  هِ ﴿َوَما َلُکْم َال تـَُقاتُِلوَن ِفْی َسِبْيِل اللّ 

َولِّياً  كَ ا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَ هَ لُ هْ الظَّاِلِم أَ  ةِ اْلَقْريَ  هِ ـذِ هَ الَِّذْيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن 

   )٣( ﴾  َنِصْيراً  كَ َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدن

  �� �  اور� ���: � �
�

  اور ان � � �دوں اور �ر�ں اور �ں � �� � � �ا� � �ا � راہ �� ��

  � اے � �� �� � ��   �
�

   �رےد�� �   �ل � �� � �ورد�ر � � اس � � � � ر� وا� �� ��

  ۔�د�ر �ر ��  ا� � �راور � � اور ا� �ف � � � �را �� � اور ا� � �ف � 

� ا�� ر�� � �ر� ا�� �  �ق �� ر�� � ��ى آ�  � � �  ا� د�و� �

  �ق ��  � در� ذ� د�ت و�� �� � : �� � ۔�� ا��ا� �ت � �ا� � ا�ل �ا

____________________ 

 ٣/٢٨آل �ان:�رة    )١(

�� ،ط ،ا��م  � ا�و��  ا��تا�ز�ہ ،  ) ٢(
�
 ٢٣٨-٢٤١:  ،ص ء١٩٩٣  �وت ،ا��� ���

 ٤/٧٥:ءا��رۃ  )٣(
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ور �� �� ِ ا�ن(�ن) �  �ن � � �� � �� � � �ے � اور � �� � �  �ن  � ا  : ١٤د�٭

  �ف �د � �ے �۔ 

اور �ا � ذ� ا� � � (��ں) � اد� �� �د � � �ہ دے دے � � � اس � ��ى �ز�  : ١٥د�٭

  ا� �� �� �� � (�رى د� �) ��ں � �� �۔ � �۔ اور ا�ن و

اور ا�ن وا�ں � � ا� � � � ا� � راہ � �ا� � � �� ا�ن وا� � ا�ن وا� � �ڑ �  : ١٧د�٭

  (د� �) � � �ے �۔ � � � (�) ان � � � �ا� اور �ں � �۔ 

 ١٩د�٭ اور ا� � را� � � �ن � � اس � �رے �ن �ا� � �� �ں � � � � �� �   :

  )١(�۔

  اور �م � �� د�  �� � � � رو� ۔ �� ا� � �م ؛٥

�م � ا�� 
�
� �� ا�م � اور ا� � �� ��    �

�
�

�� � �م ��ت � اور ا� � � �� ��

 ار�د ا� � �  ا� � روح �� ر� ���  � ر� �� ��    :� آ��� � ۔ ا�� � � � �ر� ���

َو السَِّميُع الَعِليُم َو ِان هُ  هاِنَّ  هِ ا َو تـَوَکَّل َعَلی اللّٰ هَ َو ِان َجَنُحوا لِلسَّلِم فَاجَنح ل﴿

  )٢( َو بِالُمؤِمنِيَن﴾ هبَِنصرِ  كَ َو الَِّذۤی اَيَّدَ هُ   هُ اللّٰ  كَ فَِانَّ َحسبَ  كَ يُّرِيُدۤوا َان يَّخَدُعو 

، ا� د� � و �� � �ف �� �ں � � � اس � � آ�دہ � �ؤ اور ا� ملسو هيلع هللا ىلصاور اے ���:

اور ا� وہ د�� � � ر� �ں � �رے � ا� �� ۔�و� �و، � و� � اور �� وا� �� 

  ۔� و� � � � � ا� �د � اور ��ں � ذر� � �رى �� �

 � �� ا�� �  
� ��� � � 

� � �� � � �   ا�ل ��  � ا�� اور � � �� � � �ر� ���

 دى � � �وان اور � � رو� �� ا�� ۔ ��ں � � �    ۔ار�د �:�زت اس ��

  )٣( ﴿ُأِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا  َوِإنَّ اللََّه َعَلٰى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر﴾

ا�زت دے دى � اُن ��ں � � � �ف � � � ر� �، �� وہ �م �، اور ا� � ��:

  ۔ان � �د � �در �

____________________ 

� ا��� ��، ٤/٢٥٥ ، �م ا� ت�  )١( � ���   ٣٦۔١٤ :، ص ا��

  ٦٢۔٨/٦١ا��ل:�رۃ  )٢(

 ٢٢/٣٩:ا��رة   )٣(
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 �۔ �ں � � ا�زت دى � و�ں � ، ا�م اور �وروں � � وز���د� � اور �م �  � � ��

  :� �رى ��ار�د  �� اور دادر� � � آ�ى � � �� � � د� �،

َو الُمسَتضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َو النَِّساِء َو الوِلَداِن  هِ َو َما َلُکم َال تـَُقاتِلُوَن ِفی َسبِيِل اللّٰ ﴿

َولِي�ا  وَّ  كَ ا  َو اجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنهَ لُ هالظَّالِِم اَ  ةِ الَقريَ  هِ ذِ هٰ الَِّذيَن يـَُقولُوَن رَبـَّنَۤا اَخرِجنَا ِمن 

  )١( ا﴾ َنِصيرً  كَ اجَعل لَّنَا ِمن لَُّدن

آ� � و� � � � ا� � راہ � اُن � � �دوں، �ر�ں اور �ں � �� � �و � �ور �� د�  ��:

� اور ا� �ف  � � � اور ��د � ر� � � �ا� � � اس � � �ل � � ��ے ��

  ۔� �را �� �� و �د �ر �ا � دے

 � �رے � �آن � � و�� � دى 
�

 ار�د � : ��ں � �ت � ����ّ�

 ُرواهَ َعِن الَِّذْيَن قَاتـَُلوُکْم ِفْی الدِّْيِن َوَأْخَرُجوُکم مِّن ِديَارُِکْم َوظَا هُ اُکُم اللَّ هَ ﴿ ِإنََّما يـَنْـ 

   )٢( ﴾ُم الظَّاِلُمونَ هُ  كَ ْم فَُأْولَئِ هُ ْم َوَمن يـَتَـَولَّ هُ َعَلی ِإْخَراِجُکْم َأن تـََولَّوْ 

:�� 
�
�
�
 � �� وہ  �  � � � ان ��ں � دو� �و �ں � � � د�� �� � �ت � رو� � وہ � �� �

 
�
�
�
 � � � اور   دو�ے � �� �� ��  ا�� ����رے ا�اج ��

�
�
����رے �وں � � � ۔ اور 

�
�
 �� �

  �  وہ �� ��  ۔�د � � ۔ ان � � �گ دو� ���

 ا� �ا� � � �� � ا� ��د �  � � � � ��  � � � �رح �م � �� �� �� ���

    ار�د ا� � : ،�� � 

    )٣(﴾ َال ُيِحُب الُمعَتِدينَ  هَ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُکم َو َال َتعَتُدوا  ِانَّ اللّٰ  هِ ی َسِبيِل اللّٰ ﴿َو َقاتُِلوا فِ 

 اور � � � �� ۔ ��: � ����رے �� � �� ��
�
�
 ان ��ں � � �و �     ا� � راہ ��

��ن � دى � وہ ز���د� � � رو � �    � �ك �  � �ا� اور �� �د �۔ �ح ��

 � ا��� �اع � � ا�م

  در�ن � � � دو �ن �اع اور �  ��ں ��اع �  � �رت � � � � ر��ں � در�ن   

____________________ 

 ٤/٧٥ا�ء: �رة  )١(

   ٦٠/٩: ا� �رة    )٢(

  ٢/١٩٠ا�ہ: �رة  )٣(



   �ت ا��ا� �� � ا��
 

53 

  �� �ا �� � اس � �آن �ك � � �ا� دى � : 

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى  ﴿ َتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقـْ

نَـُهَما  اْألُْخَرى فَـَقاتُِلوا الَِّتي تـَْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

   )١( ﴾ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ 

 دو�ے � ز���د� �� ��:  � �ا دو ۔ � ا� ا��  � ان ��  � دو �وہ � ��� اور ��ں ��

�ں � � وہ ا� � � � �ف ر�ع �ے ۔ � ا� وہ  � � � اس � � �و � ز���د� �� � ۔ ��

�� ا� � � ا�ف �� وا�ں � ر�ع �ے � ان � در���ن �ل � � �ا دو اور ا�ف �و ��

  � �� � ۔ 

� � � و �� � �� � �� اب ا� ا� �� ز�د� � آ�دہ � � � �� ز�د� � آ�دہ � 

  ۔اس � �ف � �م ا�� �� �� ��� � � �� 

  : � ار�د ���ملسو هيلع هللا ىلص � ��   

َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر، َولََتْأُخُذنَّ َعَلى يَِد الظَّاِلِم، َولََيْأِطُرنَُّه َعَلى لَتَْأُمُرنَّ (( بِاْلَمْعُروِف، َولَتَـنـْ

 ابَ جَ ستَ  يُ َال فَ  ونَ دعُ م تَ َأْو لََيْضرَِبنَّ اللَُّه قـُُلوَب بـَْعِضُكْم َعَلى بـَْعٍض ثُ  ،اْلَحقِّ َأْطًرا

           )٢())مکُ لَ 

ور� � �ں �  �ور �� � ��  �    اور �     �ا� � رو� ��، � �ور � � � د� ��  ��: 

ا� �� ا� دو�ے � د�ں � �ت �ا � دے � اور � � د� �و� اور �رى د�  �ل � � 

  �� �۔  

� �ى �ن �� � � ��اررہ � � �� � �� �� �� � �� �� � ��   

  ۔ � � � � �م � �� د� �� اور ز�د� � آ�دہ � � � � ��ار ر�

دو�ى �رت � � � � �اع اور � ا��  اور � ا�� ر��ں  و ��ں � در�ن � � اس   

   � � �آن �ك �ا� �� � :

تـََعاَونُوْا َعَلى اْلبَـرِّ َوالتـَّْقَوى ﴾و ﴿
 )٣(      

____________________ 

 ٤٩/٩ا�ات:�رة  )١(

��� ا� ، ىا��    )٢(   ٢/١٧٥ص:، ا� � � و  ��وف ا�  �ب �� ��ى  ،،�  ��

 ٥/٢:ا��ۃ�رة  )٣(
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 �م اور �� ��: �
�

 دو�ے � �   ۔ �ر ى � ا�اد �و ا��

 ۔اس � �د     � �� د� ��  اس �ا� � � ا�� �� � دو�ى ا�� �� اور �� 

 �� �� ۔ا� �رت � ا�� � � � � �� � � وہ   �ن  �� � �ف  � �روا� � � 

  :  ار�د � �ملسو هيلع هللا ىلص � ��  � �� � �� دے ��  

       )١( ))اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوَال َيْخُذلُُه َال ُيْسِلُمهُ ((

ا� � � �ا� � �� اور  اس � � � �� اور ��:�ن دو�ے �ن � �� � وہ

  ۔� � ا� � �ڑ� � 

  : � ���  ملسو هيلع هللا ىلص�آپ

َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا((    ))اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُـنـْ

  ۔�  ا�  دو�ے � �ط �� �  � � ، �� ��ر � �ا��:ا� �ن دو�ے � � د�

ا�� �� � �ف � � و ز�د� � �، ا� �ن �� � �ف � ز�د� � ر� � �� 

  � �� � �� د� � � � � �� �� � � �� � �ں �  �۔

  اس � � �آن �ا� �� �:   

      )٢( ﴾﴿َوَال تـََعاَونُوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

  ۔اور �ہ اور � � �د � �و��:

  :  � �ر ��ذ� د�ت   درج �ِق �� �  � اس �ا� 

اور �� ا�ن وا� � ا�ن وا� � � �� � �� � � �ے � اور � �� � � ا�ن وا�   : ١٤د�٭

  � �ف �د � �ے �۔ 

�� �� ��ں � اد� �� �د � � �ہ دے دے � � � اس � ��ى �ز� � � اور  : ١٥د�٭

  �� �� � (�رى د� �) ��ں � �� �۔ 

اور ا�ن وا�ں � � ا� � � � ا� � راہ � �ا� � � �� ا�ن وا� � ا�ن وا� �   :١٧د�٭

  � � � (�) ان � � � �ا� اور �ں � �۔  ڑ � (د� �) � � �ے ��

____________________ 

 ٢/٩٥ص:، � ا�  )١(

 ٥/٢:ا��ۃ�رۃ  )٢(
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اور �� � ا� � � �� �ارى � � روى ا�ر � �ے � اور �م � �د �  :  ا�)( ٣٨د�٭

  �رت � � �� �۔ 

اور � � � �� � �� � � � � � �� � � � � اس � �د � �ل � �   :٤٧د�٭

ر� � � ا� � � � �  �� � اور � � � � وہ � ا� � � � � � اور � �� � �

� ر�ل � �ہ � � � � اور �ٰى � را�  � � � �ے اور � � �ے اور وہ � �ا اور اس

  )١(ا�ر �ے۔

ا� �ح ا�� ر�� ا� ا�ر �وت �� وا�ں اور �د �� وا�ں � �ف �د� �روا�  

  � و �� � �ز � ��  �د اور �    اس �رت � ا�� �� �  �  ز�د�� �رى � �� � � � 

  � � � �: �١٣ِق �� � د�  �  ا�ب ا�� �ن � ��  � �ل ر� ��۔

اور � ا�ن وا�ں � �� � اس � � �ف ا� � � ان � �� �ے � �اً ��  : ١٣د�

 � � � ار�ب �ے � �� ��ں � �د �� �� � ا� � �  � �� �� �� � �ہ

  )٢(ں � ��ف � ان � �� ا� � �اہ وہ ان � � � � � � �

 دو   �  �  �   �رت  �ى �   ��اع  �ن  � �   ا� �  �  �   ان �   �ر� ��

� رہ � � � � �د �  رت � �ن �� � ��ارہ � � اس ���� � �� � ا�دى �

� ��ا� � ا� �ح � ��ہ � � � آپ � ان � ملسو هيلع هللا ىلص��ہ � اس � �را �� �ورى � � � �ر

 �ا� � � � � � � � �� �ا �� اس �رت � � ��ارى � � �۔ اس �  �د � ا�ن ��� 

ى �رت � � � � دو� � �� آ� � �ر� � ان � � � � �ن �� ��د� � �دو

  و� � � � � � ان � � �� دار ر� ��۔ 

 ا� � � ا�م � �د� ا� � ا� � اور � �ر� � � � � � � � �� �ك � � اس و� .١

 � � � �د� � � �۔ 

____________________ 

�ت   )١( �  ا��� ��۔ �٤/٢٥٥م،  ا��� � ���   ٣٦۔١٤ :، صا��

)٢(  �
�
  ٤/٢٥٥ ، ا��
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�� � �  دو�ى � � ان دو�ں � � � ا�� � � � � � اس � �ض � � ا� �� � .٢

�ار �� �� �د � اس �ظ � � دو�ں �� � اس � ان � � � � �� ادو�ى �� � ا�

 � ��� �:� ا� �� � � ا�م �� � د� �� �

     )١( "کليها  من ينتقم ثم بظالم الظالم من اهللا ينتقم همعد" 

 ��: ان � �ڑو ا� �� �� � �� دو�ے�� � � � اور � وہ د�ں � ا�م   � �۔ 

�ى � � اس � � � � � � � � � �� �� � �� � � اور �� � �� �� � ۔ ا�  .٣

�� �� �ور � اور دو�ا �ط �� اس � � �� �� � � ا� �رت � �ور � �د �� ا�� 

� � اس � � �رۃ  ور � �د �� �� ا�� � �ض � اس � � �م اور � �زم �� � 

 دو � � ر��ں � در�ن  �٧٥ء آ� �   �ت  � �ا� � �ن � � � �۔� �� �ں 

د � � وہ �د � �� � ا� �رت �  ۔ � � ا�� � � �ز� � �ا� � � ر� � 

�ن � � � ا� ۔ � اس � �د �ور �� �� ( ا� وہ �� � � � اور �م � �)� �ے

  � � �د� � � � ۔ � �� �  � 

�م � ا�� اور د�ت۔٦
�
�   ا�م � ��

 � ا�� اور د�ت  �
�

�م اور �
�
�   ا�م � ��  � � اور   � دارى �۔ذا� �  ��� ��  ��آن ��

  ار�د ا� � :

أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم  ﴿وََكَذِلَك َجَعْلنَاُكمْ 

        )٢(َشِهيدا﴾

اور اِ� �ح � � � � ا� ''ا� و�'' �� � �� � د� � ��ں � �اہ � اور ر�ل � �  ��:

  ۔ �اہ � � � �ف � رخ �� �

َر اُمَّ      )٣(ْوَن َعِن اْلُمْنَکِر﴾هَ ُاْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْاُمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َوتـَنْـ  ةٍ ﴿ُکْنُتْم َخيـْ

اب د� � وہ �� �وہ � � � ا��ں � �ا� و ا�ح � � �ان � �� � � � �  ��:

  ۔�ى � رو� � اور  � � د� �

____________________ 

 ٨٦ا��ت ا�و�  ،ص:  )١(

  ١٤٣/ ٢ا�ۃ:�رة   )٢(

  ٣/١١٠آل �ان:�رة  )٣(
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 � �� ر�ل  � � ۔ وہ ��  ا�ل �ر ��  � ا��  ا�� �� � �ر� ��� ��  ��� 
�  ملسو هيلع هللا ىلصاس آ��

� � �� � ا� ��ں � �
�

�ر   � �
� �

 ا� � رو�� � ا�� �� ا�م � � �� � ۔ اس و� � �� ا��
�
��� �

 � �� �۔ �
�

 � � � ا�م � � � �
�

 ا��ا�� � �  ا�� ��  � � وہ ا�م �  �� ا�� �  � � ا�� ��

�م � �م �ے اس � �
�
�    �م و�� �و� �ر ��۔ ��

اور � �� اور  �� ا�م � �� �� �� ا�� ر�� � �م دا� اور �ر� ��ں � �ف

ا�ام �� ا�م � �� دو�� � � از � � ��� رو� ر� �ں ان � � ا�� ر�� � �� دو�� � 

� ���  � �� ��۔ اس �ح � �� اور ا�ام � رو� ا�م � د� و �د � � � ان � دو� � �� 

   � د� � �ف � � آ� � � �۔ر�

  ا�و� ا�م اور � �    � ر����۔٧

 ا� ��وں � �� � � �� � ۔ ر�ل   ���� �م  ملسو هيلع هللا ىلصا�� ر���� � �ر� ���

�   ۔ �ر���� � ��وں � �� � � �� دى ۔ �رح �م � �رى �� �  ��� �و�د � �� �

 ار�د ا� � ���وں � ��  �� ��� ��   : � �آن ��

  )١( َو َصاِبُروا َو رَاِبُطوا ﴾ اصِبُرواا الَِّذيَن ٰاَمُنوا هَ ﴿ٰيۤاَيـُّ 

 �ھ � � د�ؤ ( ��وں � ) ��: �ن �� � � �و اور �� ��   ۔�و  ��اے ��! � ا��

 �  � � � ا�� �� � ا�� ��ن �� ��  ��  �� 
�   �اس آ�� �  ر� ��� � �

�
� �� �    � : ار�د دو�ى �،��

       )٢(َال ُيِحبُّ الُمعَتِديَن﴾ هَ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُکم َوَال تَعَتُدوا ِانَّ اللّٰ  هِ َوقَاتُِلوا ِفی َسِبيِل اللّٰ ﴿

 اور � � � ��۔��: � ����رے �� � �� ��
�
�
 ان ��ں � � �و �    ا� � راہ ��

 ا�� ر����  �و� د� � ا� � �� �  ا� ذ� دارى �۔�� � � و�د�رى اور ��وں � �� ا��

 � �� آ� �ھ � �� � اس � �� �� � �
�

�ر �ے ۔ ر�ل ��� �� � �� د�� �
� �

  ملسو هيلع هللا ىلص ا� � دور ��

� ا� ۔ �ء ر �  � ا� � � �� ��ك � � �  ر���� � �� �
�

� ہ � �� �
�

�ان �م و�  ا��   �� � دور �� �� �

 ۔ ��وں ��� �� � ا� � �
�

 د � �ہ � �� �  ۔ �ء � آ� � ھ � د�ں � � �� �
�

� ار� �

 � � ں � ا�و ر�خ ، �ا، �م � � �ب ��ں (دو � ا� ل  � دى۔اور � � ان � �� �� � اور اذرح ) � رو�� ���

____________________ 

 ٣/٢٠٠آل �ان:�رة   )١(

  ٢/١٩٠ا�ہ:�رة  )٢(
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�ا�  � ا�� �  ،�ن اور ��� �  ا�ام ں  �� اور � � �� � د���۔ اس �ح �� � �ت د�� ۔ ا�� ر���� � �ر� ���

 � ذ� �
�
�

�
 �ض � � �ں ا�� �ى �� � ا�� ر���� � ��  اور ��ں � د� ��

�
�

�
 ر� � ۔ �ام ا��

 � �ر �ں � ان � �د � �� ۔
� ���  

 � �� ا� �  �� �ى � �ى � � � � ا�رو� �ر �� � �
�

 اور �ور د�ں � � �� �

��م �  اس � ر�� � دا�   ا�م � �ورى � ۔   � � 
�

�د و�رىٰ � ا�� ر���� ا� � � اور ا�ر � دو  و� ��

 �
� َ

�
 �ورى � � ،  � � ��ت  � دو �ر ا�م �م  رج � �ا� �اوت � و� � �و�ں اوس اور � �� � 

�
د�ع ���

 �و  ���� و�ت �� �م � � � � اس � �� � اور ملسو هيلع هللا ىلص�د��� �� ، ��  ان �م ��ں اور ��ں � ا��

� ۔ ��  ��ہ � � ��  �ا �اس �� � � ں � ا��  ��ن ز�� � �� اور �ت و�� اور ملسو هيلع هللا ىلص آپ  �� �� 
�
��� 

 � �م � �ر � 
�
�ق ���

�  �� ہ ��  ا� �ح ����ب � � ۔ �� ہ دور �� �� ��ى و�� � �ا� �� ��

  � دا� ا�م  � ا� ا� ا�ل � � ر� �۔  �  ا�� ر��

�وں � � � ��۔٨ �
�

�     

 � ۔ ا� �� دو�ا �ان اس ا�ل � 
�
�وں اور ��وں � �ن � � � �� د�� �

�
ا�� ر���� �

�ء � � � اور �� � ملسو هيلع هللا ىلص  � ��  � ملسو هيلع هللا ىلص � �ى �ے � اس � �ف �� �روا� � ��۔  �ف ورزى

� � ڈا� � آپ � �
�

  ملسو هيلع هللا ىلص�� � �
�
� ��   �ار � � روا� ����� �وہ �� ا� � �� � �

�
�  �� � 

�
         آ���۔� ان � ا�م ��

   ا� � � ا�ل �ن � � �:ا�م ��  � �ح ا�

      )١("آمنا من غير استيمانان الرسول من الجانيبين يکون "

  � �� � �ف � (� �� � � � ) آ� وا� ا� � ا�ن � � ��ن و �ظ � �۔  

اور  ،�� � �� ��� ملسو هيلع هللا ىلص �� � � �اب � دو ا� اس � � � � � �� 

� �� � � �د اس � د�ٰى � �رے ملسو هيلع هللا ىلص � �� � آپملسو هيلع هللا ىلص اس � د� ٰى �ت � �رے � آپ 

  � ���   :ملسو هيلع هللا ىلص � �اب د� � � � و� � � � وہ � � � اس � �ر  ا�ں� � � �؟ � 

  )٢( ))تـُْقَتُل َلَضَرْبُت َأْعَناَقُكَماَلْوَال َأنَّ الرُُّسَل َال ((

   ��:ا� ا�ں � � � � �� � ا�ل � �� � � دو�ں � �د� اڑوا د�۔

____________________ 

 ٥/٢٣ ،ا�ا� �ح  )١(

 ٣/٨٣ د،ؤا�دا �  )٢(
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 �� وا�دہ ۔٩   �ن �ب ��

 اس � � ر�� آ�ن ��� ، اس � ��  ا� � � � �س �ط �ج � � � د� � ��

ا� � �آن � � �ت � � و�  �ر ر� � �ج � � د� اس � � � اور اس � ا�ام �� � ۔ �ط

  � د� �۔

َو  هِ َعُدوَّ اللّٰ  هُبوَن بِ هِ وَّ ِمن رِّبَاِط الَخيِل تُر  ةٍ م مَّا اسَتَطعُتم مِّن قـُوَّ هُ ﴿َو َاِعدُّوا لَ 

    )١( م﴾هُ يَعَلمُ  هُ م اَللّٰ هُ م َال َتعَلُمونَـ هِ ُدونِ َعُدوَُّکم َو ٰاَخرِيَن ِمن 

اور � �گ، �ں � �را � �، ز�دہ � ز�دہ �� اور �ر �� ر� وا� �ڑے اُن  ��:

� �� � � � ر� �� اس � ذر� � ا� � اور ا� د�ں � اور ان ُدو�ے ا�اء � �ف 

  ۔زدہ �و � � � �� � ا� �� �

 �ت و�� � �� ہ اور دو�ے ر�ط � �و� ا� و��ن � زور د���  � � � ��    ا�م � ا��

   ۔� 

   : �آن � � ار�د �

 ةً َتغُفُلوَن َعن َاسِلَحِتُکم َو َامِتَعِتُکم فَـَيِميُلوَن َعَليُکم مَّيلَ  ﴿َودَّ الَِّذيَن َکَفُروا َلو

  )٢(﴾ ةً وَّاِحدَ 

 � � ا� ا� ��: �  � )�روں (�� �� �� اور ا� ��ن � �ف � ذرا �� � � وہ � �  ا��

  ۔د� �ٹ ��� 

     � �
�  د�� ��� �

�
 � ��ن � �� � � �� � ��� ��  � او اور ��د  اس �ح ا�م ا� �زى � ��

� �� ۔�   اس � ا�دہ ��  ذ� ��� � �ى ا�اض � ��   �ر �ص اس � ��

 ا�� �  �ت و ��ت  � � � � ا�ر� ��  آ� � ا� ا� ا�ل  � � �د � 

  �� �۔ اس �رے � � � � ا�ل �ن � �:

     )٣( "مام و جماعة المسلينال مّنعة بدون اال "

____________________ 

 ٨/٦٠ا��ل: �رة  )١(

 ٤/١٠٢ا�ء:�رة  )٢(

)٣(  ���
�
���

�
 ، ا� ا� � � ا� � ،��ن ا��،ا��   ٢/١٣٢ ء،�١٩٩٢ا� ��ن،� � �ر ��، �ب ا� ،  ،�ا��
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  ۔� �� �ر � (Community)ت � � � ��اہ اور �� � ��ں � �� اور �ى � ��:

ّ�� " � �اد وہ �� اور �ى �ت � � � � � �� �� ا�ار، �ى �� اور �� 
�
��"

ّ�� � ذ� �ى �ت � 
�
� �� � آ� �۔ دو�ے � ا�اب � �  يرسِ  �ا�س � �� �� د �۔ ��

 ّ
�
ّ  �� � ذ� آ� �۔ �ل � �ر � �ود �ص� � ��

�
�� � و�د �ورى �، � ا�م � � درآ� � � ��

ّ�� � � ا� �ود و �ص � �ذ � �� � 
�
اور ��ں � �ن   اس � ا�ا�ى اور � � � �اس � � ��

� � � � ۔ � � � � � � �ود و �ص � �ذ � � � ��و �ل اس � � ز�دہ �ے � 

ّ�� � �� �� ا�ح ا� �م � ا�ر � 
�
 Paramountcyآج � � �� اور آ� ا��ت � ��

  � �ارد� � � �۔ 

 ٔ�� :� 

  � م  ��ے � ��ل و ا�ف � �ا� ،�� �ن � � و � اور � �� د�ا�م  �ں ��ن�

 ��  اّول �� �۔  � و�ں �و� �ت � � ا�� � �� اور ا� �� � � زور د� �،

  وات � �د � � د� � �ت ا�ار �� �، ا�م ا� �� و�ہ � �د � د� �ا��� � 

� ا�� ر�� �  �� ا�س �  � ا��ا� ��ن اور � ا�م � ،� � � د�ت د� �

 ۔ �  دو�ى ر��ں � �ت � �� ��

 م دا� اور �ر� ��ں � �ف �� ا�م � �� �� ��۔ اور � �� اور  �  ا��� �

 ا�� ر�� � �� �� رو� ر� �ں ان � �� � �ا�ام �� ا�م � �� دو�� � � از 

دو�� � � ��� �� ��۔ اس �ح � �� اور ا�ام � رو� ا�م � د� و �د � � � ان � 

  � � آ� � � �۔ ف�دو� � �� ر� � د� � 

 � م ر���� ��اتا��ا� �ت � ا�        � � �ف ���   �  � دارى �ار د� � �ذ� ��ارى 

  اور ا�ن � �� �۔ذ ا�� اور د�  ا�� � � �ف � ا��ا� ��ہ � �  � دارى   � ا��

 ر� �� �    � �
�

 ا�� � �ء ��ات �  ا��
�

��� �اہ اس � �ا� � ا��ا�  � � � � ���ى ��

  � � �۔  ��ہ ��

____________________ 
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 � ا� �ت � ا�� 
� ���    ا�� � ا�� �� � �ت �� �� �� �

�
� � �  �  � ر� ���

� � � �  � ��   � �� � � �   �ت ا�� ��دى �ر ��، دو� ��
�
�� �� �� �   � �

�
� � �

�
� � 

�
��� �

� � ا�ّ � ا� رازداں  �� � �ں   وا� �� ��
�
�
�

�  �
�

  ان � � �� �� � �   ۔��

  ا��ا� �ز�ت � �ا�  � �ا��  � � �� ا�،�ق ا�� � � ، �� ��
�
�
�
 ا��ا� �� ،� � � � ��

�زات، �ور ا�ام � ا�ل � �
�

۔، � ا� � �ہ �دار ادا �� ��� � �
�

�     ا� �� �� � �� ا� ��

  ا� د� ��  �۔ اس � �� � � �� �� 

  اور � �ظ �  ��م � ��� � � � وہ �ى، ا�دى اور �ى و�� � ��
�

ا�� ر���� � �

��ر� �� د� � �ف اور ر� ود�� �� ر�
�

 � �چ � � � �
� � ا� ا��  اور وہ � �ر��

�ق � ��ل �� � �ات � اور � وہ � � �ن و�ل � د� درازى �� ا� � �ر�ل �� � 

 � �ا���ت   ا���
�

��� ��   �ں � � �� �ں اور �م ��� ��� �
�

�ں ،� �
�

 ا�� ر���� � �� � �رروا� ا��

   � ر� �� ۔� �

 ر�ل         � ا� �ر� ملسو هيلع هللا ىلص � دور �� � �ا� � �  � ا� رو� � � وہ � � آپملسو هيلع هللا ىلص ا�ہ 

ا��ا� ��وں � �د �� ۔  ا� ��� � � �� �� �ا �  � � روادارى ، ا�  اور � �  �  ��

 ،   و�د  ا�� �ود  دى۔ � � آداب ،اس �  � ذرا� � ��  ا� �� � �رے  �  اس

ان ��� اور ا� ،�� اور � �� � � اور ان � �ق، �ا� �ر� � �� �ق و

� � �� ��ؤ ،اور �ح ا�ام � �� � �ك � � وا�  را� � � د� ۔  � � � 

۔� آداب � ملسو هيلع هللا ىلص � � �� � وا� ��ار ا�� � آپ 
�

 � د��
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  � ��� �رى اور اس � �� ��ت 

 (� و ��� ��)

Investment in Securities and Shar ‘ah view 
(A descriptive and analytical study)  

�س ڈا��    * ا��

 **راؤ��ن �ڈا� �� 

ABSTRACT 

Islam is a complete code of life which provides guidance in political, 
social and economic affairs. Economics deals with very importnt sphere of 
human life that involves struggle for survival. This struggle is always 
appreciated because Allah Almighty Himself motivates for it. The basic aim 
of this is to eradicate poverty and huger and to bring happiness and 
satisfaction in society but the condition is that all the economic activities 
should be done with within the limits of sharia. Otherwise the efforts of 
human beings in this world as well as hereafter will never be successful. 

In contemporary economic trends, investment in securities is well 
known and popular. Government and private institutions issue bonds, shares, 
debentures etc to provide economic security to the people but in various 
types of sceurities Shar ‘ah laws are not taken care of. Where, for a 
Muslim, injunctions of Shar ‘ah are everything. There are tidings of 
rewards on obeying these injunctions and warning of punishment on their 
violation boath in this world and hereafter.   

Economic experts suggest to invest but People remain uncertain in 
these schemes. Regarding this objective, in this article few types of 
securities (Shares, Debentures and Prize Bonds) have been discussed in 
Shar ‘ah perspectives and prize bonds were given special attention because 
of difference of openion of scholars about it. Some alternate solutions which 
may provide an insight into Islamic fiscal monetary system have been 
provided at the end.  
 
Keywords: Economic activities, Shar ‘ah, Shares, Debentuers, Prize 
bonds. 

____________________ 

� ا�   * �
�

�  ،�و� �  ا�ل� ��� � ، ا��� � �ر� ا�� ا��ا� �� �
�

��   آ�د ا�م ،��

  آ�د ا�م آف �ڈرن ��،�ار � �م ا��،� ��ر�      **
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� � اس د� � آ� � ،�ور�ت ز�� � اس � وا� �ا � � � � � ا� ن ا� 

رو� � � �ورت �� �اور آج � �� د� � �ں �ن �� � ��ں � �،ا� �� � ل ودو� � 

 ا�  � رو�،�ے اور �ن�ورت �� � � � � � ا� � اور � � �ہ ��ت � � ��ہ

� �م � � ودو �� � � �  �۔اس �ورت � � � � ا�ن ا� �� �ى � �� ��

� � � �ن � � � �ا� � �ى � �� اس ذوق اور �اج � �� � � � �آن و� � و�

و�� � از � اس دا�ہ �� � � � � �د �آن و� � �ى ا��ں � �۔� ��ت اور اس � 

� �دو� �� � ا�� ز�� � ا� ا�ب �� �د� � � � � ا�ل ��ں وا� �� �۔�ان 

�� � �۔�رت و�رو�ر � � � �� ا�د �� � � � �� ز��ں � �ر  � � ان �

� �� �ادف  �ت � � � �� �۔ا ن � � ا� �� �ت � � �� � ��ں � � � ۔

���ر� � 
�
�
�
 � دور �� � اس � �اد ۔ا�وراق ا�� ا���

�
�

�
��
� ���  ��� ��ت ان � �� ۔ر� �ا��

  � اس �ح � �� �:
"A general term standing for a financial instrument.For 
example a stock is security, a bond is security, and so is a T-
bill.In sofar as security means financial assets that are 
essentialy money".(1)  

 �ز �)ا�ك �  ��:   � � �)  � زرى آ�ت (�د�) � �� ا�ح � �ل � �ر � 

���ر� � �� �۔درج �� ��ت � �� �  ��� ���ر� � ���۔ا� �ح �� اور  �۔� � � �� ��� ��

   �اد زرى ا�� �ت �۔ �ر �  � � � � � � اس �

���ر�’’� د�و�ات �  ���� �رى  ���  ادارے   � ��م � �� �، ‘‘��
�

ڈ�،�و�،�� و��

   )٢(  � ان � ��و �و� ٓ��� � �� �۔اور ا�ك ا� ور � او�ت � � ��ى �� � �ا

  � �دى �ر � دو ا�م �۔ �ر�

  �ہ�ا� اور � � � �ر� �  �ز و  ۔١        

����ز ،��  �ض � � �ر�  ۔٢        
�
��  �ر� ��ز،�ر�ر� ��ز،�� ��ز،�ا� ��ز،ڈ���  �

  ۔�ز و�ہ 

____________________ 

 )١(   Jason Z.Wei,A Layman's Guide to Financial Terms,University of Totonto, 

Scarborough, April,2014, p.85   

)٢(  www.Investopedia.com  03-04-2016, 10:11 pm   
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 دا�ہ � � � � �ف � �ز،�ا� ��ز   ز�ِ � �� � �ت � �ر� � �م ا�م 

����ز � �� ��ہ �د �
�
�� ��� �رى  �  � ��� �رى � � �� �ع ا�م � �� � � � اوراور ڈ���

ا�ل � �� �� �� �اہ � � �� � �� � ؟ذ�  ��د � � (Modes)   �� ا� �

  � ا� �ا� � � � �� �۔

  (Shares) �ز:

 � ��ارى  ��� �ت �   � ��رى � ا� �وف �� �ز  ے� ،� � � � 

ا� ا� ز��� � �� �� � � � � ��ام ا�س � � ��ارى � د�ت دى �� �،� � 

  � � �ں � 
��� �

� ا�ك ا
�

  � ر�ڈ � ��
�
�� �

 ان � �� و�و� �   ا�ل آ� �� � اور � �� ِ  �ٓ�� � 

  )١( :� �ر � �ز � � ا�م  �د� �� � �دى

          )(Discountڈ�ؤ� ۔٣ )  (��Premium  ۔٢)    (Face value � و�۔ ١         

 � �� � �ل � � و� � �ز  � �اد ا� �ز � � � �� و�و� ا� � ا�  ۔١

  ۔�� و�و�  � � � � �١٠٠ رو� � �  �١٠٠ر �

� زا� � � �ل � �ر  � � ��و�و� ان � � ا��� � ز � �اد ا� �ز �   ۔٢

  ۔س � زا� �  ا�) ١١٠ (�� و�و� ،ا� � دس رو� � � � �١٠٠ 

�  ۔٣
� � �
� � � � �ل � �ر �   ا�� �اد ا� �ز � � � ��و�و� ا� � ز� ڈ�ؤ�

  ۔�رو� � اس � �  ��٩٠ �و� رو� � �  ١٠٠

  � ز � ��ارى اور �� � �:

�س � � زا� �س  ��� � �ز � ��ارى  � �رے � � � � � �� ا� � �  

رو� � � �  �١١٠ � �و�  رو� � �١٠٠رت � � � ى ،د�� و�ہ )� ا�� �ت  (�ات،�

  � � �و� � �  ا� � � ز�دہ  � ا�زت � ۔ ١٠٠رو� � �  �١٠٠ � ، ور� 

� �ر � �ل �راك  � � �دى �رو�ر �ل � �ل�ف ان �ں � �ز � ا�زت �   ۔٢

 ر�،�س ،  �� � ى �ر �� وا� �ں۔� � ��ت ،��،�� ،��
�
�اب �� وا� ،����

____________________ 
)١(Qazi Shehzad and Muhammad Saeed,Introduction to business,Azeem 

academy,Lahore,p.147   
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 اور ��� ادارے ،�� � �� اور ا� ا�اء� � �� ��ت �� وا� �دى �،�ں

  � �ز � ا�زت � ۔�ں 

�ح �د � � �ث � �ل � �ر � اس ��د �  � � �ر � �ل � � � �� � �دى �ر  ۔٣

ں � �� � � � �� � �ض � ر� �ں �� �� � آج   � �� � ر� � ��

� ا� �ں � �ز  � � ا�زت �� � �ز ��رز � �زم � � وہ � � ا � �س ر��

  ۔� �ف � � ��� � � آواز  ا�� اور اس � �ف ووٹ د�  اس � �� �

 �دى �ں � �س ر�ا� � � اس   ۔ ٤  � �ل � � � � ا� زا� ر�  ا� � � �دى �رو�ر

� � � �ز ��رت � � ��رز � �س � � آ� � اس � �د � � آ�ش �� � اس 

ے  � � �دى �� � اس � �ز � � �رو�ر �� وا� �  �� � � ا� ر� �� �د

  )١( � � � اب اس � �� �� �ل ��۔��  � اس  �

����ز:
�
��   )(Debenturesڈ���

 دا� ��� �ق �� �� � � �       اس �  �ض � ��رز �  � � �ز  �رى �� � 

ا� � �� � اس � ��ن � �اد � �� اور ا� رو� � � �� �  � �۔� � � � �� 

����ز �رى ��
�
�� ����ز � �م � �� � � � اس � �ور�ت �رى � � � �   ڈ���

�
��  �۔� ا� ڈ���

  :�ں �ن �� � 
''In general, a debenture is a borrowing. The usual way in 
which company borrows money is by issuing debentures. 
Debentures are also termed as Bonds. These are issued under 
the seal of company containing a contract for the repayment 
of principal amount at a specified date and for the payment of 

interest at a fixed rate until the principal amount is repaid.''(2) 

:��    � �� �ض � ��ں � ڈ�دہ   ����ز
�
�� ����ز �رى � � (�ام  ۔���

�
�� � � � ڈ���

����ز �۔ �� �� � ��م � �‘‘�ز�’’ ا� ا�س ) � �ض �� �� �۔
�
�� � �  ڈ���

   �� � � � � � دورا� � �ہ �� � � � اس �ت � ��� � �� �رى � 

____________________ 

  ٩٠۔��٨٨،� � �،ا�م اور �� � و �رت،ادارۃ ا�رف،�ا�،ص    )١(

 (٢)   Sohail Afzal and M.Arif ,Accounting an intitiative approach azeem 

academy,Lahore,p.88, 
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����ز
�
��   � � ان � ا� ر�  ا� ادا � � دى ��۔ �دادا �ے � �  � �� �  ڈ���

����ز � ��� �رى �� �ء � � ��� اور �ام � اس � � ا�  �رہ ر�  
�
�� اد�ر دے � ڈ���

 ا�� و�ل �� اور �ن � �� � � � � � �د � �   ا�م رازى ۔� دورا� � � اس � 

  ��� �: ر�� � �وج �د �  ��  �ں 

وأما ربا النسيئة فهو األمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية وذلك انهم  "

س المال ألى أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون ر كانوا يدفعون المال ع

س المال، فإن تعذر عليه األداء زادوا أباقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون بر 

  )١( "في الحق واألجل، فهذا الرباء الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به

� � � � � وہ دور �� � ا� �ر و�وف �� �۔ � � ��
�
����

�
: اور �ں � ر�ا��

�گ رو� � اس �ط � د� � � وہ ا� � �ار ��� و�ل �� �۔ اور راس ا�ل 

ا�ل � وا� � ��  �� �ں � �ں �� ر� �۔ � � ادا� � و� آ� اور �وض � راس

� ��۔ا� وہ ادا � � � � �ت اور وا� ا�داء ر� � �� د� ۔ � � وہ �� � ر� �ان � 

  �ں را� �۔ 

����ز  � � ا� ر� �ں � �ں �� ر� � اور � اس و� � �د ادا �� ر� �          
�
�� � � ڈ���

ى �  �وى � � ا� وا� � � دى �� �ا � � � � اس � ا�از �زم  � اس � ا��ِت �او� � ر�

  ح �۔�

  )(Prize Bond:�ا��� 

��� �رى � ا� �� ��ز � ��ارى � �۔��ز � �اد �� ا�د  �� �ت � (� ��  

 �� �)��رز � �� 
�

��ز �رى �� وا� اس �ت � ذ� دار  �� � ��ز �رى �� وا� اداے � د��

��ز � � ا�م )٢(� � وہ  � � �د � ��ز � ا� ر� وا� �ے � اور ان � � �د � ادا �ے �۔

و�ہ و�ہ � ز�ِ � ا� � ا� � �ا� �� � � و�ِ ��  �  � �� ��ز،�ر�ر� ��ز،�� ��ز

____________________ 

  ٧/٧٢ھ ، ١٤٢٠، دار ا��ء ا�اث ا��، �وت، � ا� �� � � ا� ،،رازى   )١(

 )٢(  Prof.Dr AP Faure, Bond Market:An Introduction,Quion 

Institute(PTY)Limited,South Africa,p.14 
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 و� �� � �ء � ا� � �وف  �،� �ا� � � �ب � � � �ل اور �ام �� � 

  � � ا�ف � �ا اس � ��ہ � �رے � � �� �� � :

 ا�   “�ا�” ءا��ى ز�ن � ��ذ  ا� ا�ل �� �۔  “��”اور � � �� اردو � �ر

ا�� �� �� ��ن � �رى �دہ ا�ار �� � � �ہ �ہ �� ا�ازى � ذر� � ا��ت � � �� 

� �۔ا�رد � �� � �  “و�” “�” “�”� �� � �  ، ا��ى ��س ��، �ا� )١(�۔

  �ن �� �� � �:

  )٢(  “الدين ةوثيق أوسند ”

 � �ض � د�و� ��:
�

�� ��� ��� �
� ��  

�  �� 
� �

�
�

� �� � � �ام � �ض � � �ورت �� � اس � � وہ و� �� � �

�� � �� � ا� ر�م �� � اس �ح د� � �ر � ��ں � �ض و�ل �� ر� �۔ � 

�� � � � �� � اس � �ل � �ظ ر� اور ا� � � �� �� ر�۔ اس �ح �� �ام � 

�  �ض �� �� � � ا� ا�ا�ت �� � � � �ام �� � � � � �� � ز�دہ � ز�دہ

   �� � �س � �ا د�۔

�گ �� � و� � � اس � ��� �ض د� � آ�دہ �ں اس � �� � ا� � �رت � � 

 �� رو� � �� � ��� �رہ �ار  �� � � �� �رى �� وا� اس � � �د د� � ا�ام �� ،  ا��

 د� � ����ز � �� � � � ، � �د � �� ��ر � � � ،�د 
�
�� �� � � اس �رت � ���   � � � ڈ���

�ا� �� � ا�� ا� � � �ض � �ل � ا� ذر�  � �� � �� ا�ل � ا�ف � ��۔ �  

� ��رز � � � �م �ض د��ں � � � ا�ام �� ان � � � اس � � � �� �م �ا� �

� �ں  )� � ذر�(ا� � � �رت � � �ح � �� �د � �۔ � �� � � � �� 

� ر� �� � �ض دى � ��ز �رى �� �� اس �ت � د�و� اور ر� �� � � اس ����ر � ا

� اب اس � ا�ر � �� �� ا�از ى � �� �� � � � �ز ا� �س ر� � � � � �ا � ا� 

 و� وا� �� ��، � � اور � � دے � اس � ر� و�ل ��۔ ان � � � �  ر�م � ��

____________________ 

  ٨٦، ص: ء١٩٦٨ا�� �ر�ت،   )١(

)٢(          ��� ����   ١٨ص:  ،، دارا� ������، �وت، �ن �ردا، د�ر رو�،  ا��
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� � � � � �ف � �ص � �ح � �د �رى � ��   � �ں �رت � اس �� � �ض �

��ز � � �ض د� � �� �ا �� � � ا� دو�ا �� ا�ر � �� � وہ � �  ا� � �ت 

 ، �� � � � � � � �� �� ا�ازى �ا� � � � � � آ� ا�م � �ا� � �م � اس �  

   )١(�رى ر� دى �� �۔

�ق � �ا � �ح �د � �رت � � ��ر � �� � � � � اس � �ار � �� � � 

رو�، � � ��ہ � � �رہ �، � �ں � ��ہ �ار � � ز�دہ �� � � � �ار � � �وڑ 

�ت �� � ، اس � ا�ر  �� ا�ازى � �م � � �� �۔ �� � �رت � �د وا� �رت � اس � 

  �� � و� ��ے � � �� � � دو�ى �رت � و� ��ے � ز�دہ �� �۔

  �و���ن � �ا� ��ز � ��و 

��ن � �ا� �� � ��و �و� � � �م �۔ �� �، دو�، �ت � �س، �ت �ار 

 )٢(�� �، �رہ �ار، � �ار اور �� �ار � � � �ا� ��ز �رى �� � �� �  ��  � �
� �

اور اب � �

  �ار �   �  ۔� � ��� آ�ه �� �ل � �� � اور ا�� �
�

��ز ��� � � ا� ��ز �رى  ���

  ��ار � ا� ر�م �ظ ر� � اور ��ار ��ز � ر� � ��ن � � � � � ذر� � �� �

  �ت  � �
�

� ا� �۔��ز �� � �رى � �� �۔ � � �ہ � � �� ا�ازى � ذر� �� ���

  )٣(�� � � � �ت �وڑ �س �� � � ا��ت � � � � آ�ان � � �� �۔

  �ا� �� � �� � ��� �� � � �د�

اس � �ر � �د �ار  ء�� � �� � � �رے � �ء � ا�ف �� �� �۔ � ��ا� 

  اس � �� � � ۔ آ� وا� �ر � ��ن � � �� � (د� �ى،  ءدے � ��� � � اور � �

 �)  � �� �ا� �� � �� � � �رے آراء � � �� �۔ ا�ا� ��، ��ى اور

____________________ 

  ١٤ص: ،ا�رد  )١(

 :�� �� � � و� ��    � �  �� اور ��� �ول �ا� ��ز،ان �  )٢(

2016-schedule-bond-http://www.nationalsavings.pk/prize   ٢٠١٦وزٹ � � � �ل  �

  ۔�ز � � �ت دى � ��ا� �

)٣(  http://prizebond.net.php  
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  �ا� �� � �� � �ء د� � � �د�

  ا�� ��ز � �و� �و� � ��� � �۔ ءد� �ى � � � وا� �م �

 �ا� �� � � وا� ر� �ام و ��  � �ور � اور ان ��د�� � �۔ � �د اور �ر دو�ں � �� ��� � از � ا��

 �ام �۔ �
�

 دو�ں �ر�   �آن � � ار�د �� �:  )١(�� ��

  )٢( ﴾َأَحلَّ الّلُه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴿

  ��:ا� �� � �رت � �ل � � اور �د � �ام۔

�  ملسو هيلع هللا ىلص� �د � �� اور � و� ��� � ٰ � �دى �رو�ر � ا� �اور اس � ر�لا� �� 

  ا�ن � � �ادف �ار د�۔ 

  �آن � � ار� د�:

 لَّمْ  فَِإن، َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلهَ ﴿

  )٣( ﴾تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ِبَحْرٍب مَِّن الّلِه َوَرُسوِلهِ 

��: اے ا�ن وا�! ا� �� � ڈرو اور � �د �� رہ � � وہ �ڑ دو، ا� � � ا�ن وا� � 

  � �� � � �ر � �ؤ۔ ملسو هيلع هللا ىلصاور ا� ا� � �� � ا� �� � اور اس � ر�ل

� �د �� وا�، �د د�  ملسو هيلع هللا ىلصا�م� روا� � آپ � ��� � ر�ل  �ت ��

  )٤(وا�، �دى د�و� � وا� اور �د � �ا� د� وا�ں � � ��� �۔

ار د� � � اس � ا�� ا� �ح ا� �� � �� اور �ر �زى � ��ت � � �ف �ام �

 )٥(� � � ��، ��،ا�� � در�ن � و �اوت � � اور �� � �ار د� �۔ 

  �آن � � ار�د �� �: 

مِّْن اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما﴿

  )١( ﴾الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  َعَملِ 

____________________ 

(١)  http://daruifta-deoband.org  

   ٢٧٥ /٢ �رۃ ا�ۃ  )٢(

   ٢٧٩–٢٧٨ /٢ �رۃ ا�ۃ   )٣(

  ،�� �ر �  ، �ا���٢٩٥٥ �:   ،� ا�� و ���ب ا��ۃ، �ب � ا�،  � �، � � �ج  )٤(

  ٣٩، ص: ء�٢٠٠٨ہ � ���، �ا�، ا��  ،، � � �روق ��� � ا� ،�ا� �� � �� � و ��� � �    )٥(
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��:اے ا�ن وا�! �� �اب اور �ا، � اور �� � � � � � �، �� � � 

  � �، ان �وں � دور ر�  �و �� � �ح �۔

� � � �د � ا� � �۔ ا�� ��ز � ا�م � � ا�� ��ز � �م � � ا�م د� �� 

  وا� ر� �ام � اور اس � ا�ل �� �� �۔

 � � ر� وہ �ام �  و�ل �� � � ا�� ��ز � �� �� �� � اور اس �� � ذر�

� دے د� � اس �د � � ر� ��ل �� � � اس � � اس ر� � �� � � � �دى ��  �

� ر� ا� �س ر� � اور � �� ا�ازى � ذر� ان ��ں � � � د� � �ں � ا�� ��ز � 

ا�� � اس � �ار ��  �۔ �� �� ا�ازى � � ر� ا�م � �م � � � وہ � �د � � ر� �

 آ� �:  � ز�ے � ��
�
  ا�م �۔ � �دى ر� اس �� ���

  )٢("و حرامهنفعا ف کل قرض جر"

  ��:� وہ �ض � � ذر� � �� �� وہ �ام �۔

 � � � ا�� ��ز � ��ز � وا� � �ف �  �� � �� اس � � �ط � اور � �ء د��

  �� ��۔ � � وا� ا� �ر ا�م � د� �۔ � � � ا� �ر ��ہ �:

  )٣("شرطا کالمشروط   عرفا المعروف"      

  ��:� � � �ف اور رواج � � � ��وہ ا� � � � � � اس � �ط �� � �۔

��ں � �م را� � اور � ذ�ں � � �ہ � وہ ا� � � � ز�� �ط ��، �� � � � 

ا�� ��ز � � ��ز � وا� � ذ� � � �� � � �� ا�ازى � ذر� � ا� ا� ر� � زا� 

  � �� �۔

 ��ز � � وا�ں � ر� � �دى �� � � د� � اس � اور ا� � �ض � � �� � � ا��

� �رو�ر � �� � اور اس �رو�ر � � � �� � وہ �� ا�ازى � ذر� � � د� �� � � � � 

� وا� ا�م �� � اس � � �ر� � � و �ن دو�ں � ا�ل �� � � �ں �  � ا�� ��ز

 �� ذ� � آ�۔ دو�ى �ت � � � �ر� اور �� ا�ل � �� �ر� � 
�

� �ف � �ن � �
____________________ 

  ٩١–٩٠ /٥ �رۃ ا��ہ  )١(

� ا��� ، �وت، �ن ، �رد ا�ر � ا�را�را� ��� ،   )٢(
�
��� ،١٧٤/ ٤  

،ا��ه   و  )٣( � ���� ،�ل ا��� �  ا� دار،  ا��ا��� �ا�����
�
 ٩٢ء ،ص: ١٩٩١ ،�
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� � اس � رو� ��   � � � � � ��رت � � � �� � � اس � � � � �� � ا�

  ۔�

� � � �� ا�ازى � ذر� �� اس � � �ں � �� ��� �� � �ت �۔ �ا ا�� 

   ��ز � ا�م � ا�ر � ��� اور �ام �۔

� �� � � اب ا� وہ ان � �  ءور�ت � �ا� � � �س ا�� ��ز آ�� � � اس � �

  )١(�� � � �و� � د� � اس � �� ا�م � � � � � � �رت �� �۔

�ں � �ت � ذ� � ر� �ورى � �  �ا� �� � � وا� ا�م � �د �ار د� � � �� �م 

��   ۔)٢(� �، �� ا� �ر �ار د� � � � � اور اس � ا�ق � � ��ء د��

اس � و� � � �  �ر � � � �ورى � � آپ � � � ��ہ �� �ر� وہ �ے � �د �  

�، � �� دو ��ں � در�ن دا� �، � � آپ � ا� ا� ر� � �وہ �� � � �� � � آپ ا� ا� 

  ۔ر� � � �وم ��� � 

  �� ا� ��� � �:��  

قوله لما فيه من القمار هو المراهنة كما في القاموس، وفيه المراهنة، "

  )٣( "وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة والرهان المخاطرة.

اس � �� �ا� � اور ��س �  ��: ان � �ت � � � � � اس � �ر �� �� �

��ہ �۔�� � � � �ر � � �ے �  � ��� � ن دو�ں۔�ا� اور ر��� � 

 � �� �۔

  ا� اور � �� �� � �: 

ألن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا "

صاحبه، ويجوز ألن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى 

  )٤( "أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص

____________________ 

   �ا� ،، �� �م ا�� �رى �ؤنءدار ا��،�ٰى ، � �� �  )١(

  ٣٣: ص  ا�رف،�ا�،ادارۃ  ،ا�م اور �� � و�رت � � �� ، �  ) ٢(

  ٥/١١ ،رد ا�ر  )٣(

)٤ (  �
�
  ٤٠٣ /٦،ا��
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��:�ر،�(��) � � �  � � � اور � �� � اور �ر � �ر اس � � �� � � 

���(�ارى) � � � ا�  � �ل � � دو�ے � �� � �� � اور � اُس � �ل اِس 

   � آ� � �  � � � �� � اور � از رو� � �ام �۔� ��

 :ا� �ح �� � وزارت او�ف � � �ر �� وا� � ا���� � � 

وقال ابن حجر المكي: الميسر: القمار بأي نوع كان، وقال المحلي: "

  )١( "صورة القمار المحرم التردد بين أن يغنم وأن يغرم

اور �(ا� �م) � ��: ا� � � � � � � � �اد �ر � �اہ  وہ � � � � �۔

 � � � � � �(�ارى) ا� � �� � ��   وہ �ر � � �ام � ا� �ر�ل   � � � �

  �وض �� اس � �ر �ے �۔

� ا� ر� � �� �ہ �� � ��، وہ � �ل � �ظ ر� �، ا�م � � � اور �ں �ا� �� 

  � �رت � �� ��ر ا� ا� ر� �� �� � �ز �� �۔

  �� � � � اور�ء ا� �ا� �� � �� � 

 �ا� �� ��  ا� ء� ��� اور �ام �۔ ان � �د� � �ف � �د � � �� � �د� ��

اس � �ے � � � �� �� �۔ �د اس �ظ � � � �� ا� � �ح � �ب � �د � ر� � 

 ر��۔ 
�

� �
�

�ب � � ا� ا�م � � � د� � اس �ح � �� �� � � �دى �� � � �

اور �ا اس � � � ����ر �ف ا�� �ر � � � آ� � � � �ل ��� �رى � �� �� � 

  )٢(�ا� ر� �۔اور �ے� � � � �� �۔

  � ر� �� � 
�
دو ر�� � �� � �د �ر� � � � � ا� � � � � ���

ص �وں � ذر� �� �ل � � �� � اس �ح �� ا�ازى � ذر� � � � � �م � � آ� �

اور اس � � � � �� وہ ا� � ��۔ � �� � � � �رت � وہ � �� �وم ر�۔ اور�آن � 

�  � �رت �ام �۔   � �ف آ��

   � ار�د ���:ا� ��

____________________ 

)١ (   �
�
�
�
� ا���

�
�� ��ن ا�و�ف وزارة ،ا��� ا������

�
�
�
    ٤٠٤ /٣٩،  ��� ا� وا��

  ٢٦٧/ ١،ء٢٠٠٧، � ا� �، �ن ��� �ں �ں، �ن  �وٰى ا�ب ا��، �� �ا�ر ،ا� �  )٢(
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  )١( ��:�رے � � � �ام �� � ��ں � ذر� ا� � �م �و۔

  اد�� ا�� �ں � � �  � � �� � �ا اس � ��� �� � �� � �۔ 

�� � � � � آز�� � �را � � ا� در� � � � � � �� �  ا� ء�

آز�� � � �د � و� و �ن اور ا�� � � � وہ ��� � � �آن � � �وں � ذر� � 

  آز�� ��� � �اور وه ���ق �ام �۔ 

 �ر � اور� �گ ا� ا �م � � �� � � ��� اس �ح � � دى �� وا� ر� � � ��

ا�م � �ر�د� � ا� ��ت � � �� � � اس � ا� � �� �۔ا�م  ا�م � � �� ��

  ں � �� � � � � � د� �� �۔�� �� وا� � � و�ل � � �� � ا�� �

 � � ان �ں � ��� � �د �  �   )٢(�۔ “ا�ق”ا� م � � و�ه �� �� ��

 �رو�ر �د � �� �    � � � ��را   � �ا� �� �� � ا� وا� � اس �ح � �� ��  � ���

 �ك � �� �اور ان � � � � �۔    )٣(اس � � � ��ز ��

  ��ى �ء اور �ا� �� 

� � اور �� � �ف � ان � ��� � �ء ��ى � �د� ا�� ��ز � � و�اء �� �

 �� �دق   � �ر � � �� � �م ��� ا��ت �رى � �� � وہ � �� � �� اس ا�م � ر� 

  � آ�۔ 

 ، �� � � ا� �ار � �ا � �� ��� اور �� � � و�ر ا�� � � �: �س رو�، �رو� 

  ان � ا�م � �� �۔ �� � �ام �ل � � �ر� �ر � � وہ � �:

  � � �ل �رى، �، ڈ� � ر�ت � ذر� � ��۔  –١

  �� � �ل �� � ��۔  –٢

 �د � � ��۔  –٣

  اور � � � �� � ذر� � ��۔  –٤

____________________ 

   �٣/٥رۃ آل �ان:  )١(

  ٢٦٥/ ١ �وٰى ا�ب ا��،  )٢(

��ت �،  )٣(
�
  ١٣٢/ ١٤، ء�١٩٨١وٰى �� �� ، � ��، ��ال، �رى، ��� ا�ا����
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  �� � ان � �� ا� �رت � � �ا�

ا�� ��ز � ا�� �وط � �ا �د � اور � � � � �� �ا �ا � � وا� ا� ��  

�ے� وہ �� � اور اس � � �� ا�از ى �� � �� � � ا�� �� � �� �� �  و� � � ز�دہ د��

  )١(� �۔

  ان � �د� ا�� ��ز � ا�م ر� � �۔ 

  اور ر� � دو � �: 

 ا� ر� )١

� ر� )٢
�
����

�
  ا��

  ا� اس � � � � : � ا�م ر�

 � ا�م ا�   � اور �ر �وف  � �د� ر� ا� � �� � � � � ا�د

ز�د� �۔ اور �ں � ا� � �� ا�� ��ز � � �� ��ں � �ض �� � ا�� 

  ��ز � �ض �۔ 

  �� ا�م    �� � د� �� � � �ف �� ��ى � �� � � �وں� �

  �۔ 

  �� ا�م �� �� ف ان �وں � �� � � � �ا� �� وه�  � �د� ر� 

   ذ�ہ �ں۔

  � � ا�م ا�٢(� �د� �� � � �پ �ل � اور��ز � ا� � ��۔(  

� � ا� ار� اس �ت � � � � � �ض � ا� � �ت � � ا� ر� �  اور ر�
�
����

�
ا��

� �۔ ا�� ��ز � �� �ت �  زا� ر� � � �ط ر� �� اور زا� ر� � �ار � � � وہ ر�
�
����

�
ا��

  � �وض �ض �اہ � ا� ر� � � زا� دے � � �� �۔�ض ا�� � �ط � �� اور ا� � �ط �

  �ن �� � � �ت �� � �ا� 

____________________ 

  ٢٢٩–١/٢٢٧ ،و�ر ا�وٰى، �م و�ر ا��، �ا� � � و�ر،  )١(

  ٣٥١/ ٢ م ، ١٩٨١،ا� دار � � ، � ا�� ، ، ازىا�  )٢(
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َوَدَخْلُت َعَلْيِه اْلَمْسِجَد  َدْيٌن فَـَقَضاِني َوزَاَدِني  َكاَن ِلي َعَلى النَِّبيِّ 

 آپ۔  � �ض �ا ذ� �ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت�� : )١( َصلِّ رَْكَعتَـْينِ  ِلي: فَـَقالَ 

  ۔د� ز�دہ) � �ض �ے(� اور � ادا وہ �  ملسو هيلع هللا ىلص

� �رى � اس رو� � وا� � ا� ا� �وض �د زا� ر� دے � � �� � ا� ا�� ��ز � 

ہ �� �� �ض � � اور �ض � ادا� � � از �د � ا�ا د� ا� ر� � � ز�دہ د� � � و

 � � � �� � اور �د � ��۔
�
���  

وہ � � � ا�� ��ز � � � اس �ط � �� ا�م � �� ر� �� � � ا� �ز� ا�م 

وہ �ً � �۔ �� �� � ��ار � ا�م � د� � اس � رواج � اور � �ف � اور � � �ف � � 

 اس و� �رى �� � � رواج �� � �� �  “ا�وف ��وط”�ط � � � � �۔  � ��ہ

��ار � زا� ر� ادا �� � ا� ��ار �ط � � �� � � �ف � و� � اس � �ط � ��۔ � � � 

  � � � ان � � � � �� � �  � ا�م � � � �ں �ف � ��ار � ا�م � � ��ں � � �ا��

� �ال �۔اور ا�� ��ز � �و� �� وا� �� � � � �۔ �� ا�� ��ز � � � 

ذر� �و� �� � اور � �� اس � � � �ں � دے � �رو�ر � �� � � �د � �۔ 

�ت � � ر� � �� � اور ا� اس � �د د� �  و �و� � �ض �۔ �ض � ا� ا�� ��ز ��

��� � اور � �� � � �ن �ز   �� � اس �ت � � �د د� ��۔اور �ا� �� آد� � �

  ں � ��۔�د� � � � ��ز وا� � � � � � �۔ � �ض �

� � � � � ا�� ��ز ��� � اس � �دى � د� � � �� �۔ � ��ں � �رے 

� � �ا � � اور � ا� � � اور � � � ��ں � � � �رے � ا� � �� � �  ء� �

   � � � وہ � � ۔

�  �   �س ان  ا�  �ت  �۔ ��   �ط �   �ر ��  �  �  ��   �ر �   ا��ت د�

 ا� آد� ا� �ى اور �ل � �ط �� � اور � � � ا� �� � ����� � � ز�� �� � 

  )٢(وہ ا� �� � �ل اور ا� � � �۔ )�ط � ��� ( 

____________________ 

  ١/٤٩٥ ،٤١٥ :�� �، �ب ا�ب � ا�، �     )     ١(

  ٥٢/ ٣،ھ��١٣٨٧ ا�رات ��، �و ا�ان، ا�� ��م ا�آن، ا� �ا� ،، ��  )٢(
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  � � � �: ‘‘ �ر’’�� �ف  

� وہ � � � � �ط �� �� � �� �ب � �� � � � � �اہ ��ى � � �� ”

  )١(“اور �۔

�� ا�� ��ز � �ط �� � �� اور ��� اور � وا� دو�ں ��ں � � � ا� � 

� �ن �زم � �۔ ��ار � رو� � ��ز ��� � � �� اس � ا� رو� � �و� � د�  � �

�۔ �� � ��ز � ا�م د� � وہ � �ع � � � ��ز ��� � �� � � �رى � �� 

  �۔

  ��ا� �� � �� � �� ا� � � �د

� �� � � ا�م �ے �م � � � � �� � �ام �  ءا�� �� (�) ا� �� اس ا�ل � � 

ا� �� ��� وا� �� � � �ض � � � دے اور ا� � � � � �� ا�ازى � � دى �� ر� وا� 

 � ا� � �� � � � � و� � ا� �� ا�ازى �� اس �ض � د� � � �ط � � �

� اس � �م � آ� � ا� ا�م د� �� � � �� �ام � �� � �د وا� �� � �ر �� � اور ا� 

� �� اور � � �� �رى اس � �� �ار د� �� � �ف �م � � �د � � �� ا� �� اور �� 

�� وا� � � � � � � ��� � � �� ا�از � � � � �م �� � � � ا� ا�م د� �� � � اس 

  )٢(� �� �ج �۔

�� �رم �ازى � ���� آ� ا�
�

���
�ا� �� � د� ا�م � ا� � ا��ا� � ز �زار �   ا

 ا� �ور�ں � �را �� � �ض � ��ز �  �
�

��و �و� � �� � � � �د � �ل � �ر � ��

� درج ا� ��� � ر�  �و ا�� �� � ا�ا�ت �� �  اور ان � �� � د� �� � اور �� � ر�

 اس �رت � �� � � � � � ا� �ر� �  � ��� �� وا� � وا� دى �� �۔ � �ف 

�ان � � � �� � ا� (�ر�) �ان � ��� �� � �م ا�م د� �� اور �� �� وا� �� 

  )٣( ز�دہ �۔ادا �� وا� �� �

____________________ 

��� ا���، �وت،  ا�، �� �ف  )١(    ٦٥٣ص: ،ء١٩٢٧، ا����

  ٦٣٠، ص: �� ا��، ا� ��ز، ��ر �� � � �،   )٢(

)٣(       htpp://makram.ir/reader.aspx  
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 ��� اور دو�ى ��۔  ا�� �
�

��  �
�

 � � ا�� ��ز  � دو �ر� ��  � �
� �

�ض  �ء  ا� � � �د� �

  اور �ر� � � � � �  �� �۔  ���ز � � � � �  ����۔

  �ا� �� � �ز� � د�� � ��ہ

  : ١ د� � 

�ا � �د � ز�ے  ا�� ��ز � ا�� �وط �  �ا� �� � �� �ار د� وا� � � � � � 

� �د � ا� � زا� �ر� را� � � � �دد� وا� � ر�� � اس �  �، �� ،� آ�  �

 اور �� �  رازى  ��د� � �� اور اس � ا�� � �   ا� ر� �د � د� دور �� �ص 

   :�د  � � �رت � � � وہ ��� � � 

والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى "

  )١( "أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به

 اور را� � وہ � � � درا� اور د�� �ص �ت �  اور ر� � � �ب : �� � �ں �وف 

  � اس �ط � �ض د� �� � � وہ ان � ا� � ا�� و�ل �� �۔

� � وا� ا�داء ر� �  دو�ى �رت � � ا� � دو�ے � �� � اد�ر � �و� ��

� � �� د� �د  �ہ � � � � ا�� � ��� اور ��ار � � ادا� � � � �  �و� �ت آ

  وہ ��� �:� � � � � � �رت �� �ىؒ 

يكن بيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فاذا حل األجل ولم ي"إن ربا الجاهلية 

  )٢(عنه صاحبه قضاء زاد و أخر عنه"

��:� � �� � ر� � � � ا� � �� � دو�ے � اد�ر � �و� �� � � 

 (وا� ا�داء ر� �) �ت آ�� اور ��ار � � ادا� � � � � �و� �ہ � � �  

  ۔ � ا�� �� � � �� د�

� � � �� ،� ر�� � اس � � �ر� �وج � � �   ا�آن اور ر�ا�� � ر� ر� 
�
����

�
ا��

س � ا  �ر� �ز � �د � �� ا� � � ا�ال � �م � � � �۔� � ��  �� �رٹ �

____________________ 

  ٤٥٦ھ ص:�١٤٠٥وت ،،دار ا�ء ا�اث ا��،ا�م ا�آن ،ا� � ا� � �   ،�ص   )١(

  ٦/٨ ھ ،١٤٢٠ا���،�وت،� � �� ا�ن ،،�  �ى ،�� �ا  )٢(
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� � �ر� � اور وہ � � � �� � ��ں � را�  در ا� ر� � �� �  �ں �� � � :

 اد�ر � ر� � ا� ا�� ر� � �� � �� � ،� �  � ۔ان �م ��ت � �ك �ت � � � 

 اور � او�ت �� د� ا�  � ذر� �ا � �� �او�ت � اد�ر �� و �و� � ذر�  � �ا �� 

 � اور � �� �   �� ��� و�ل � ��،� ا� ��� � �ت � ادا � ��  �ح ا�� ر� � 

ا�� ر� ا� ا� ��� � �� و�ل � �� �۔ان �م �ں �  ر�ٰ � �� �،�� اس � ا�� 

  )١(ا�� � �۔ �

  :٢د� � 

�وف � ز�د� � اور  � � � � � ا�د اور �رِ ر� � �ں     � � � ا�م ا� �  

� �اس � دور �� ،� � ِ  �� � �ض  � �ں � ا� � اس � � ��ز � � �� ��ں 

  :� � �زار � �ف اور �� � �ا� � � �� �� �   � زر � دو �ر� را� 

)١(                                  زِر�                                                                          زِرا�رى     )٢(     

 �� �� �� �ار�ار، دس،�،�س،�،�� �،� �اد �� �ٹ �زِر� �     ��ى   

��ں � اور زِرا� � � �� � �رى � �� �
�
د�و�ات � � : � ،�ى رى � �اد � �����

����ز 
�
�� ۔�ام ا�س � � �� �� � دور �� � زِرا�رى � زرِ ۔و�ہ،�ا� ��،�ا�ى �ٹ ،ڈ���

 �ُ  �ى �ى ادا�ں اور و��ں ان � ذر� �� ��  ۔�� � ان � � د� �� �اور �� �ات 

 �ہ �� �� � �ا �۔  � � ان � درج ��   ان � �ِت ��  �  � �ار � �ا� ��١زِر � � � 

�� ا� �ار � �� �،�رہ � � �رہ � � ��۔ا� � آف ��ن � ��ز وا� ��� �رت �  

� ان � درج �ہ  �� � �ر � ر� وا� � �� �۔� �م �� اس �ت � � �� � � ��ز � � 

 � �� �� �� � � آ� �د� � �،�و� � �  ا�ِد �   اس �   ا�ف � �ں  � وا� ا�ء � � �ا 

  � � � � � ا�زت �۔

  :٣د� � 

 � � � � � �� � � �ض �اہ � � دےدے �  ،ا� � �ط ���وض� � � 

�  � ا� اس �  �� �  � � � � �م �� �� � � ا�ق ��ل � � �ا� ا�� �رت �ل � �� 

____________________ 

  ٦/٥٧  ،�� ��ا�م اور ��   )١(



)�١رہ:       ٥(�:   � و � �
 

   80 

 �� �ور � � اور اس � � � ا� � � وہ � �� �  � � �ا� �� ��ا �� � آ� � اس � ا

ا� � �  � � �� � اور � � � �رت � � �،ا��  �م اور �وف  اور � �زار � �ف � �ا 

� � �ل � � �� اور � � �� � اس � د� ا� � � � �۔دو�ے � � �ز�  �رت �

 آر�  �اف �   � �� � (�� اس � � ا� �ا  ��و �و�   ��و �و�   �)� �ں �   �

  ��از � �ض اور � اس � ز�د� � د� � دى � �  �ا � �ِ � �۔

  :٤د� � 

 �ا� �� ��و �و� � �� �،�ض     اس � � ��� � � �   � �ں �  �  �ا� �� 

�� � �ِ ذر� �و� �� � اور � ����
�
اس �  � �  اس � � �ں � ��� �رى �� �� �

  ��و �و� � �و� �ہ � � �و� �� � � ا� ذ� دار�ں  � �ئ ا�� � �� �۔اس  � 

� ز�ِ � � � ذ�  ��ار � �ل � ��،��� �رى � اس � �� � دو�ى ذ� دارى � ��۔

۔� �رت �ر� � ز�دہ �� � �� �� � � �  ��  �و� �ہ �ل � ���ہ ��� �رى

� �� ��رز � ا� رو� � �ن � �� � � � � � �� �� اور �� ��رز � �� � ��� 

��  � � ا�ِ ر �ر � او وہ �� � �  ا� �ر� � � �ل د� � �رت � � � ا�م � � د��

 �� � �ش �ں � � وا� ��ں � �وڑوں � ا�م  � ��ے � � �۔ � �� �د� اس � � 

  � � د�ى ان � ��ن � ��۔  �� ��� �رى � ��ن � �� � �

    �   � اس � ا�م �د �١٩٦٩ا� �� � ا� � �رے � ا�� �ور� ��       � � � د�  ء 

� اس � � ��ار ر� اور   �١٩٨٤۔و�ِ �� � � � �ے ا�دى ادارے ا�� ��� �� � 

  ٨٣)٤٤(�٧ا� �  � �� �  � � از � اس ا� � � � �� � ا�س آر � آ� آ�، � �رش � 

�ا� ��ز  � ��� �رى �ت � �� ا�ء �  � ا� ا��� � )١(۔�ل � � � � �اس �رش � � 

  )٢(� �ام �ار د� اور اس � و� �د اور �ر ��۔

____________________ 

  ١٧٧۔١٧٦ ،،ص١٩٨٤د� ا�� ��� �� � ر�رٹ    )١(

  ھ�١٤١٠ن  �٢٣  ١٧  � � �ہ ا�س �ر� د� � ا� ا���               )٢(



  �ت � ��� �رى اور اس � �� � 
 

81 

اور �ں �  ��ن � �د� �ا� ��� ا�م  ��� �� �ا ء�� � اور � ا�درج �� � �

۔ اس � � � � � ڈال ر� � اس �ز� � د�� � � وہ  � � � � � ��  � � ذ� � �

  � �� � �� �۔

  � ار�د � �� �: ملسو هيلع هللا ىلصر�ل اهللا �ب      �ت � � � 

   )١())دَْع َما يَرِيُبَك ِإَلى َما َال يَرِيُبك((

  ��:� � � �دد � ڈا� ا� �ڑ � � �دد وا� � ا�ر ��۔

  �
�

� �� �   ا� � ��ں � �ح �۔ روزى �� اور �ل ذر�ں � �� ��۔ �ام و � و �

� اس  )٢( اور ا� ��ں � ��� �ر � � �ؤ۔ار�د �� �:� ۔�آن � ا�ب � �ن � �زم �

 ا�م � ا�ِل � � �� ر� �� اس � �دل � � ��  �� وہ  � �� �� � � �ورى � 

  ��ہ ا�� ��۔ ا� � � � � � ذ� � �ر  �گ � � �س �� ر� �� � ا� �م �  �� 

  ر� �:�  �ت � � �دل � � 

  � �ر� � �د � ��� �رى: ��ز �ا� 

 ان � ��  ت  � �ا� ��ز �د � � � � �� �دل �ر� � �د � ��� �رى � � 

�ل � �ر �  �� وا� ر�م �  � اور �ن � �د �  �� � � آ� �ں  ���� �رى � �� �� 

  � �د � ��ز �رى � ��۔ �ح �� �� او ر �� ��رز � �� � � � � � � �ہ اور � �ہ 

� �� � � � �� ا� �ح �� � � ر� �� �ام � ز�دہ � ز�دہ � د� � � ا�  �ل �رو�ر 

 � ا� او� � � �� �� ��۔� را � �� اور � � وہ  ��ز �  �� � � � �� اور ا� �ن � 

  ا� � ر� � � اس � زد � ا� ��� � ��ز � ر� � آ� �۔

  ����ك � ا�ا

� � � �س ا�� �ت ،ا� � ا�ل، ��ت � و����ك � �اد �
�
����� ��� �

� �
ى �� � ا� �

������ � � ��� �� �۔� �ص �� �ا�� �ت اور ��� �رى � � ��� 
�
��� �)٣( 

____________________ 

����ت،���رى  �،� � ا����� ،  �رى  )١( �
�
���

  ٣/٥٣، ٢٠٥٢ :،�ب � ا

  �٢/١٨٨رۃ ا�ۃ:  )٢(

 (1) Accounting & Organization for Islamic Financial  Institutions, Behrain, 2008, p.307  
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����ك روا� ��ز اور �ز � � �۔ �ز � � � � � � �ود �ت � �� � � ����ك 

� �ت � �� � � � � � ا�� �ت � �د �� �۔�ں � ا� �ص �� � ا� ا� � �ہ

����ك � �� � اور �ن � ذ� دار �ت � � � ر�� � � �� �� وا� � � ان �� ِ

����ز � � ا�ل � روا� �ں �� �دى �رى � �ان � � � د�� �� � �� �۔اَ 
�
�� �  ،ڈ���

�دارى � �
�
����� ��� �

� �
 �دى �� اور ا� ���۔ا�� ��� �� � ان ��رف �وا�  دى �

۔�� � �ِر ��ن � �ں � اس � �� �ر � � آ�ہ � اور � �ر �  ا� �ت � �� �ار د�

� �� � � �� ا�ت �� �ت � �ف  دو د��ں � � �ل )١(۔�� �دہ   �� � ا�� � � �

�� وا�(ا�رہ)�ڈز � � ����ك  � � ��� � دَ �ا� �دوں � ����ك �رى � � � � � � ِ 

 � ��آ�ن) �� �� � ت � � � �۔ا�� ��� �م � دو �ح �(�ل اور �رہز� ا�

� � �� �� � �� � � اس � � ����ك � �د� ا � �� � ا� �ح ����ك � � دو �ح 

  ذ� � � دو �ح � ����ك � ��ہ �ا � ر� �۔ � )٢(�۔

  �ر� ����ك

� اور �ام � �ا� ��� � �ر�   ۔١
�
��

�
�رى  �ر� ����ك�د ��  � � �� � ���

�� �۔�رى �� وا� ادارہ �رب � ��ار ����ك � � � اور ان � �� � �ر  �

 ����ك  �۔�� � �� �� وا� � ا  ��� �� � � ا �� �ت ��� � ِ�� �

 )Reserves(  اور � �ظ�دا� �� � ا� ��� � اور �ن � �رت � � �رہ � 

  ۔�رے � �دا� � � �

�ر� ����ك � ��ہ �ا� � ذر� � � آ� �۔� � � � �� ��� � ��   ۔٢

  و�� �ورى �۔ � د� ا�ر �

�زار � ا� ����ك �و� � � �۔����ك � � � � ا�ر �� � � وہ ��ى ��ِ ����ك   ۔٣

� � اس و� ��رو�رى ��ت � ��(ا� �رو�ر � �� � ر�ن �ا � ����ك � � �ھ �� 

� �ن �� � �  � ا� اس �� � ا� � �� � �،�ن � �رت � � ��)� �

____________________ 

  ٢٢٤۔٢٢٠ :،ص١٩٨٢۔١٩٨١ د� ا�� ��� �� � ر�رٹ   )١(

  ٥١٤:،ص�١٥٫١  ،آ�د � آف ا�� ��، ر�ہ ��ر� ا�م،ر�ہ  ا�� ��ت، � ا�ب  )٢(



  �ت � ��� �رى اور اس � �� � 
 

83 

� ز�دہ ��و� � �� ز�دہ � �� � (Face value) �ر� ����ك ا� � ا�ا� 

�  � ����ك ��راور � (�رب) دو�ں �� � �ا � � � �� � ان دو�ں �

  � �۔����ك �  �� اس � �ا� ر� � �� �� � � ا� � � � �� � ��

 � �و� �ں �ل � �ر � �� � �� اور اس � ا�� ا� �ر� ��� � � � �   ۔٤

� �ر� ����ك  و�د � � آ� �ں � اور اس � �رات،�ى،�� و�ہ � � � ��� ا�

��� ا� �� �ى � �  ز�دہ � � اس � � �ر� � و� � � � � � � ،� � �ف �

   )١( �� � ،اس � �وہ �� �� � اور �ى � � �ى � �� � �ا�ى � �د � �

��� �� وا� � � ا� � � �ر� ����ك � ا�م  ۔٥ �� �� ،� � �� ا� ��� � (SPV) و��

� (Financer) � ا� اور رب ا�ل  �ر� ��� �،اس �� �   ا� اس � � ا�زت

  � ا� � �۔

� � ����ك ��رز �  ۔٦
�
ر� � �� �ر� دے �  �� ��رب � � �� � � وہ �ا�������

�  ��   �  �  �  ��   �ہ �   وہ� �  ���  �  �  �   �  �۔�رب  دے  �ر� �

� �ر� �� �رى �  ا� �� � اردن ����ك ��رز � � � � �� �ن � ��۔

� �� و�ں � ��ى � � دى۔� � � (Face value)  ا� ر� �� �� � 

  )٢(� � اور �� � �� � � �ح �� �۔�� � اس � 

  �ر� ����ك

  �ا� � �ر� � �اد �� � �� ا� ��ہ � � ا�ب � �ا�� �� �� � 

(Offer) اور�ل (Acceptance)  �� ذر� � �� �۔ � � �� ا� ا� � � �ل �

ا�م �� �و� اور�� ا�ن �  �ا� � دو �دى)٣( �ر � �رت � �� � �� ا� �� �

۔�� ا�� �ا� � � دور �� � � دارى � � ��� �رى � � �� �د� �ا� �� � اس 

____________________ 

� �� �ث ا��ا��� � � � ��،               )١( ��
�
  ٢٢٠۔٢١٧:وزارت ا�و�ف،�،ص،ہ�ا��

  ٢٢٠۔٢١٧ ،ص:  ا�  )٢(

� ا��، ،  ا��ة ا�ة � � ا�ورىا�� � � � �،،��ىا  )٣(
�
��� �،  ا�ا�س  ،١/٢٨٥ھ،١٣٢٢ا���� ا� ا� ا�رد��

� ا�وى ،ا� � � ا�وى  � �
�

   ٣/٤٥٥، ، دارا�رف ا�ح ا� و ��
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ا�داور �رى �� � ��ں � �ر� �� � � � �� اس � �ا� �� �ار � ۔�� 

��  :�ا� �ںاور  � �� � � � ۔�� � ا�ا � �� ��� �(Securitization) �ت

� اور ��� ر�،و�،ا� �ر� � �م،��ت �ا� �� وا� ا�اد اور ادارے �ََ �ل ،�� ،��

� � ��� �ر �  �رى � � � �۔� �ر��ں اور ��ں � �م � �ر� � �د � ����كادارے:

�  �  �  ��  �  ��  ��  �  �  ��   د� ��   � ا�  �ت  �۔�  ا��  �ے ���

 � ��� �� �۔اس � ���ِ ����ك �� �� وا� �ں � � �زارى � � دو�رہ  �ر�

��ء � �� � �ط �� ا� �ص �� � � ��ء � �ى �اد(����ك ��رز) ا� � � ا�  ا�

� �۔�وف �� ��ت و�� ا�� د� ��ء (�)� ��ں �و� �د� �� اس � �� �

����ك � � � � وہ اس �ح �  �ا�ب � �� �ر� �� ا� ڈ�ا� � �ظ � �ر�

�ف �� � �  �ر� ����ك � ����ك �رى �� وا� � � � � � � �رب � �� � � �

 ،�رو�ر ى �رے � ذ� دارى اس � � ��(ا� �� � �� � �رت � اس � � �� دار �� �

�� �)� �ر� ����ك � ����ك �رى �� وا� ادارے اور ����ك ��رز � � اور �� دارى � 

 � وہ � � �� �ن � � ذ� � �� �� �  �ا �ن � �ا� �)١(۔دار �� � � � �ء

 � � �� � �ط � �� � � دو�ى �ف ا� �ن � � �د ��ء � اس � �دا� �رڈ

�� � �ؤ � و� � اس � ا�ات � � �� � � � �� � ��� �ر ��� � �  �� � � �ے

  �۔

   :�� � ا�ى

�� �ب اور و�� �� راو�ى ا�م آ�د � �� �و� �� � ارادہ ر� � � � 

�ا� �ا� �ں � �رز �ب � ۔ا�۔ا�۔� �� � ا�ر د� ر� � �ا اس � 

 �ت �  اس ا� ��� � �  � � وہ
���� �  �� ���� � �  � �  �  �   اس  ۔��� ��  � ر�رٹ �ر

� �

��وں � � � � ��ت � �� �٥٢٥٠٠٠ڑ�ں ٢١٠٠٠٠ راو�ى ��ن � �� �ا � � � �

  �� ا� � � � ���ا�رٹ در�ر �۔�١٥٣٠٠٠ � 

____________________ 

  ٥٢٩:ص ،ا�� ��ت   )١(
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� � � ا� �و � �م � � �� �� � ا� �� � � � �� روز اس � � ��� � �ط 

 ۔�� �ا� � � � � �� �و � اس ر�رٹ � �د � � �� �ا�۔ا�۔�  �۔ ��

ارب � � �وز � ٥٠چ � ��� � ا�ازہ � � � �  � � �� رو�� �ارب ٤٤٫٢١  اس � �

�   ارب  )١(��  (دس �  �   �ف �  ��  �  ��  �   اس �   ��ر �  �   �ز  ��ن ��،

رو�)�ا� �� � اور � ا� � (�� ارب)��و� � � ا� �� � �� � �ر �� �ر� 

�ل � � وہ ا� �ر� و� � ����ك  �ل � �دوں � �رى �� � ۔�� � � � � �����٢٠ك 

� ان � ��ِ ����ك   وہ���رز � دو�رہ �� � � اوراس دوران � � �� اس �� � �� �

وى �  � �ن � � اور ����ك � �� و�و� ا�۔�۔ ،ا�ا  �� �۔����ك ��� � � � د �

�  �  ��  �   �م  � �ا� �   �اد،��،��و�و� �   ����ك �  �  �  ��   �رى �
�
�ا�������

  �۔ ��ت درج ��

� � ا�۔�۔وى �ر �� ����ك �و� � � اس � ر� �و� ا�ر� � د� � � � �

�ہ � � �ت � � � � � � � � )١٥(�رہ  ۔�� ��ن اس �� �آ�ز � د� �� � 

رو� � ��  ��٢٠ ��ن ��وں � �� � �� �رے روٹ � �ا� �وس � آ�ز �د� �� � ۔

� � ا�� �ر� �،� � �رہ �ن � آ� �� �� �و � �  ،�ر �ن � �ب � � �� �۔

   )٢(۔�� �

�� ا� �� �� روزا� � �دوں � �و � � �� �(��ر �و � � �اد ��رى 

�ب � �� � ۔�م ا�ا�ت �ل  ��� �دوں ��ب ))٣(ا�اد و �ر � �� ا� �� �� �ار �

�۔اس � � وا�  د� � � � ر� � � ا� ����ك � �اد � � � � �� � � � � آ�

�  � � �و� � ��ت � �ض اس �ا�رو� �٢٠ ��   �� �دہ �ا� ر� � �� ��ن

� � � �ا�� �،�س اور �� رو� 
�
�
�
�
�
�� �

�
� � � � از � �ار ��،در�ن اور دور � �پ � ا��

�ى � ذر� َ��  ر��� � زا
�
��� ر �� � � اس � �� � � � � � � اس ر� �� �ات �د ��

____________________ 

 (١)  Dawn,27 September,2014  

 (٢)  The Patriot(daily news paper)12 june,2015  

(٣)  Iftikhar Ahmed,Is Metro Bus A Success Story,The Nation,23,January,2014  
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ا� � �ا� � �ب � دى �� �� دو�ے �ں � � � ا�  � � ����ك ��رز � �ح ��

 ����ك  رو� � ٦٠د� � � وہ � � �� اس � � � �ا�  رو� � �� � �ب � ��٢٠ ��ِ

ا�ت �� � � � �� �� ا� رو� � �ب � � �ا��٦٠ �ا ا� ا� ��� �رى � �ض 

 � �� � �� � �۔ا�ا� �� ر� ��� �روں � دى ��   ۔اس � � � ان � � � � 

و�ل ��  رو�)  ٢٠(رو�) � � �٦٠ �ے � �  ا� اور � �چ  ( وں � �ا� � رو��� ��

  ۔� �� �� � �� � ��وں � � 

  :� �ل

�ڈان � � آف ��م ،وزارت �ا� اور ��ى � � ��رى �ں � د� �ں �    

 �ر� � ��   �ر� �   �۔�ل  �رى  ����ك �   �د � (CMCs)  ر��   �ر� �

��(GMCs) ١(� ��ى � � او� �ر� آ���روں � �رى � �  � ��� ١٩٩٨( 

  ۔ )٣(� �ر � ا�ل �  اور د� �دى �ت � �دل  )٢(اور زرى ا�م � ��ى �

�ر� � �دوں � �ت � ذر� و�د � �� � ا�� �ت � � د� � � � � � 

����ز 
�
�� � � �� � ��رى  � ��� �دوں � �د � ذر� � � �ا� ��،�� �اہ � � �� � ۔�ں وہ ڈ���

�� �دل  � ،�ى � � ا� ر� � ڈوب �� � � د� �� �و� � ڈر �،�%�٩٥ � �� � 

ا�� �دوں � � � � � � ��� ،� ��،� � اور ��� �دوں � � � � �� � اور ا�� 

� � � د�� د�  تعاون علی البر� اس �و� �  ى�ف � � ��� �ر ��وم �� � �مِ 

� � � درس د�  اور � � � �� � ��� �ر ا���� � �وم � ر�۔ا�م � ا� ا�ت � �دت

____________________ 

 � �ول �� � � �� ا�ام � � �ت (  )١( )� ��ا � �و� � �� �۔ا� �� َزر � Securitiesَزر 

 � �� � �  َزر � �و � �و �� � � �ت  �� � � � � �ت �� � �  � �ام � �ف �

     ��� �۔�ت �ام � � �� � �� � � �� � � �ت �و� �د� � � �

 اور ا�� �� � �� � �ا� �دہ � ا�د �� � د�و� � � ��� �ر ر�� �خ � � د�و�   )٢(  � ���

  � در�� �ت � �ض ا�� �د �� �۔ �� اور �و�   �ِد � � ا� ز�دہ ر� ادا � �� �۔

   ا�   )٣(
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 ا�ح  � � ملسو هيلع هللا ىلص���  �

 )� �� � دور �(   
Methodic reforms of Prophet (S.A.W) 

(in the view of Makk  period)   

 * ��ى �� � �

ABSTRACT 

Before the prophecy of Prophet (S.A.W) the overall state of Arabs 
was so spoilt that even it was impossible for pedagogue and rectifier to show 
them the right path because it was not merely the matter of rectification of 
faith or preaching of right path neither to make them get rid of false beliefs 
nor to ameliorate the society. For the fulfilment of such type of rectification 
the preachers and guides are always there in the society and the reparation 
continues or carries on. 

The real muddle was to eliminate the arrogance and detrimental 
idolism which was so incessant generation to generation in the long run that 
the preaching and teaching of Prophet and the endeavor of guides were 
ineffective for them. It was the need of time to establish such type of shelter 
in which people of world could refuge in it. The remedy of this issue to 
bring into existence such type of human who was entirely different from the 
primitive human being. So Holy prophet (S.A.W) came as reformist. 

There are many golden aspects of prophet’s (S.A.W) reformation in 
a society, Makk  life is also one of them. It is not only changed and 
revolutionized the whole of the human history but also changed political, 
social and moral scenario of world. Methodology which our Holy prophet 
adopted it was the first Methodology that respected and valued human 
wisdom along with being on right path. In this article the same view point 
has been discussed. The following are the main points:   

1. Preacher’s conformity in words and deeds. 

2. Clear mandate to set the target. 

3. Perseverance to achieve the set goal. 

4. The best policy for the betterment of society. 

5. The key points for the leadership.  

Keywords: Prophet, Makkah, society, reforms, preacher. 

____________________ 

 ا�م آ�د ��ر�، �ار، � �م ا�� ،�   *
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� � � � �  اور ا�� اس � � � � � � � �ى �� ��ں � �� �� اس 

 � � � �ت � � ��  �� � � � ا� �ے � ا�ح � 
�

�� ��
���

  ا�ح �م � � � اور   ان � 

  �� �ى �دت �وا� � � اور � � ا�  �    ، � ان �  �ے � ا�ح � � ، ا� � � � �دت � �� � 

 �� د ر� � اور � � م � � �� ر� 
�

�� ��
���

��ں � � � � � �� اور �ز�� � � اور 

  �۔

��� �� � � در � �� �� ا� �� ��  ا� � اس �� او ر�ہ � � ��

  � � � اس �ر �
�

�� ��
���

ط اور �م � � � � ا�اور ر��ں � �ت دب � رہ � � اور � و 

�و�� ا� � � � ۔ �ورت اس �ت � � � ا� ا� �ط ، �� �ن ، و� و�� �رت �� � 

 ا� � � � � �� � � ا�م �� �ہ � � اور وہ �رى د� � ا�  و�ں � � � ۔اس دور � 

  ۔ا� � ا�ن � و�د � �� �� � � �ظ � �� ا�ن � � � 

    �م�   �

��ن  � � � �ى � ا� �رس  أ� � :� : ��  �� �� �: � �ن �ء اور � دو � 

 َواْلَجْمُع اْلَمَناِهجُ " � �� � �ے � �� وا� � � ،، "َونـََهَج ِلي اْألَْمَر: َأْوَضَحهُ "اور ،را�"النـَّْهجُ "

  )١(اس � � �ج �۔"

   رازى  ا�م :�   ر�از ��  ��  ��  �  َهجُ "�    "اْلَمنـْ  اور    را�  وا� �  َهاُج "� اْلِمنـْ

 وا� ��اور ا� �ح �� �ر� � �"اْلَواِضحُ الطَّرِيُق    َهجُ " � �  اس � د� ا� ( "أَنَُّه رََأى َرُجًال يـَنـْ

  )٢(۔)آد� � � � �

 � � :��� � �رے � ا�م ا�� 

والمنهاج فإّن أصله : الطريُق البيِّن الواضح، يقال  ،الشرعة بالشريعة”

    َمــْن يـُك ِفـي َشـكٍّ َفهـَذا فَـْلـجُ  قال الراجز: منه:

 َمـــاٌء َرَواٌء َوطَـــرِيٌق نـَْهــجُ 

  )١( "لكل قوم منكم جعلنا طريًقا إلى الحق يؤمُّه، وسبيال واضًحا يعمل به"معنى الكالم : 

____________________ 

 ا�، �ب ا�ن،� � �رس، ا  )١( �   ٥/٣٦١ ،ء١٩٧٩،دار ا�، �:� ا�م � ��رون � ���

 � :�،�ر ا�ح،�  ا� � �،ىا�از  )٢(
�
�

��
�
��

�� ا ��، � �
�
�ا����

�
� �

�
�وت   ا��� �   ٦٨١ص:ء،١٩٩٩،  �ن، ، ��
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  �� � � � اور �ج اس � ا� وا� �ن � ، وا� را�   

� � �ف � �� � � � � � � �م � � ا� را� � ر� � اور وا� را� � � ��:  

  �� وہ � ��� ۔

َهاًجا﴾ ﴿:وورد في القرآن الكريم   )٢( ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

  اور �� � � � ۔� � �آن � � ار�د �: � � � ا� � � را� ��:

 ����
�
��ن ��  ا�� � � ��ا�زاق    �:�م  ��

هو مجموعة الركائز واألسس المهمة التي توضح مسلك الفرد أو المجتمع أو "

  )٣("األمة لتحقيق اآلثار التي يصبو إليها كل منهم

��ے � ا� � � � وا� �� ا� �د� اور �ا�ں � �� � �م � � �د اور ��:

 � ،آ�ر � � � � � � �ف ان � � ا� � � �۔

  �ا�ح � �ى 

  ا� �ر
�
����

َورَُجٌل َصاِلٌح "�د � �د � ،  ا�ح � " اِإلصالح: نَِقيُض اِإلفساد" :� �

�ح � � اس ��  � � � �� �� � ، �  "وُمْصِلح ِفي َأعماله وأُمورهِفي نـَْفِسِه ِمْن قَـْوٍم ُصَلحاء 

� � اس " َوَهَذا الشَّْيُء َيْصُلح َلكَ  "ا� �م � ��ء � � � اور ا� ا�ر � � �� � ادا �� � ، 

����رے �س 
�
�
)٤(آ� �و� �� �� � ، � �� � ا�ح � �ض � 

 ۔

��ن �� � � ا�ا� �� :  �ت ��  � �� � � � �م � آ� � �� ‘‘ � ’’� 

�  �‘‘ �’’۔  ا� �ح ا� � �دف �‘‘ � ’’� �وا د� ۔ ا� �ح  
��� �

� ��ذ �  اس ا�ر  ��ً و��

 � ��ہ � اور�� � (ا� ا� � آ�� � ) ا� و�  � اس � � �د � � �� � � اس � وہ � 

۔� � �� � � ا� � اس � ا� � �� � � �
)٥(   

____________________ 

��� ا�� � � ا� ، ،ا��   )١( ���
�
���� ،� � ��ا: � ، �

�
 ٥٧ / ٣ ،ء ٢٠٠٠ ،ا��� �

 ٤٨/٠٥ :�رة ا��ه  )٢(

)٣(    ����
�

� ،�ا�زاق ،� ��
�
��

�  -ا��� ��� 
�
��� �ا������ث ا���

�  ٣٠٠ص:-٥٨:،���

�وت ،دار �در، �ن ا�ب  ،� � �م  ا� �ر،     ) ٤( �  ٥١٧ / �٢ ا�د ، ھ١٤١٤ ،��

��، دار ا��ة ،� ا�ا�   )٥ ( ���ل، ا ،ا� ا��� �
�
��

�
 ١/٥٢٠ ،، �ب ا�د ء��١٩٨٩
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 : ر�از � ا�م ا�ازى � ا�ء ’’ا� � 
��

�
��

�� � � � � � در� �  اس و� ��‘‘ ا

  � اور � � �اء د� �� � وہ در� � � �ر � ، او روہ ا� �ا� � در� � ��ن �۔اور �ح ا�

  )١(ر� �ے � �� �۔�� � او

 
�
 ا�ح � ا�� ���

 �� ��
�
� ا�ح ا� ��وف و� � ا� � اور�ش � ا�ح  �وں’’ :� ��� �اهللا ��

� ا�� � � � ، او ر� ا� ��وف و� � ا� � � � � �� ، ملسو هيلع هللا ىلص ا� اور اس � ر�ل 

) ٢(‘‘ا� و� � اس  ا� � �� ا� �ار د� � ۔
 

  � �: ا�م ا�ازى

  ) ٣( "اإلتيان بما ينبغي واإلحتراز عّما ينبغي الصالح عبارة عن" 

�ح �رت �   � اس �م � �� � � � �� ��او ر� اس �م � �� � � �  ��:

  �زم �۔

 ا� � ز�� �  ا�ح ��ہ �  � �  �اد� ز�� � �  ملسو هيلع هللا ىلص� ��    � � ان � � 

� � � �ع ا�ن � �رى �ر� � � �ف �ل د� � د� � �� ،�� اور ا�� � ��  ملسو هيلع هللا ىلصذر�   آپ 

� � � ا�ر � وہ  � � � � � ا�� � � ا�ام �اور اس ملسو هيلع هللا ىلص اس � � � � ر�ل ا�  ۔د�

��ن  � �� � �د اور�� � � � �   �� �� اور� � � �ت � ۔ اس � � �  ا� � ا�ح � ��

  � �� اور� � �� � ر� وا��۔� � � �ت �� �۔

  ۔ � �ف � وا� �ر ٢      �ل � ��   ۔   ١ 

� و� ٣       � ا�ب �� �  ۔    ٤  ۔  �ل �ف � ��

  � �ظ۔  ��� ا�ار  ٦          ۔ �دت � �رى ٥

  

____________________ 

  ٣٦٧ :ص  ،�ر ا�ح    )١(

�� ،ا��    ) ٢( ��
�
��

�
�ن  ذات ا� ،� � �� �اهللا ، � �  ، _ا��

�  ٣٢٣: ، ص ء١٩٨٩  ، ١ ط ا���

�� وا� ا��، اداره ا��،�د  ��ب ا� ،ا���    ) ٣( �
�
���

��� ا�آن ا ���
�
�روح ا�� � �

�
�
�

��  ا��������
�
  ،ھ ١٤١  ، ١ ط،����

٤/٢٠٣ 
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  �ل � �� - ١

 اس �ت � د�ت دى  �� � � �رى �ف ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا�    �� � � اس � � � ان � 

  ان �   � � �رے� �دار  � �� ان � اس ر�ل � � � � �ں اور � � و� � �� � � ان � 

�ت � �� �وا� �  � وا� � ان ��ں � �ہ � � � � ا� � آپ � � ان � ا� �رے 

� دا� � � ��  � �� �وا� � � ا�ں � �� ا�ر � � � � آپ � � � �� �� �۔ اس  ��

   دو ا�ر� �۔اس �  د�ت ��� ��دى  �ط �اور ��
�
  � اور ��

     ١            ۔ دا� � ا� ذات � � ��   

  � �� � ��ے� دا� ۔ ٢

    ۔� اس � � �� � � �ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� ، � � �ت دا� � ا� � � � �  �

ا� � � ا� � � ے دا� �� � �رج اور �� �� � �� ر� د� � �  � ( ا� � �ف  ’’

 ا� � وا� �دے � اس �ڑوں � ۔�ں � � ا� ��) � �  �ك �دے  � � � اس 

  )١( ‘‘�ڑا 

   ا�  ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل  اس  ادا�  �ت �  �   ��ل �   ر�ل � �   ��ں  �م �   و�ں ز�ن

� ذات ��ے � � � ا�ر� ان �م ��ں � ملسو هيلع هللا ىلص ��ف � �ل د� � � آپ ملسو هيلع هللا ىلص ا�

   ز�دہ وز� � ر� � ۔

  ا� �� � ار�د �:

ال يـَْعَلُموَن﴾ ﴿َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقينَ 
)٢ (  

  ��:  اور �ت �ف ا� اور اس � ر�ل او ر��ں � � �� �� � �� ۔

 اور ر� رواج � �رى و�ہ �� ��ے � �  �در ى اور �ى ،��� ر�� � وہ ا� �ت 

ا� � ا�� ود�� � ان �   � اس ��ے �  �� ا�� ر�۔ ر� �� ر� �  �  � �� و�� � � 

ملسو هيلع هللا ىلص ��ت د� � � � � د� � � آ� �،ا� ��ے� �ں  ا��ت � �زہ � �ا � ، آپ 

 ۔ � � ��� �دق وا� ملسو هيلع هللا ىلص � ا� ا�ق � وہ �� � � � � � �د � ا� ��ے � آپ

____________________ 

���ة ا��  �م�  �ا�  ، �م� ا    )١(     ٢٦٦/ ١ ،ھ١٣٧٥ ،١ ط� � ا�� ، �  ،   ،، ا���

 ٨ /٦٣ :ا��ن �رۃ   )  ٢(
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  �: ��� ا� �م  

 )١(۔‘‘� �� � و� � �زل �� � � ا� � �� �ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� ’’ 

  �:  ر�ازا� �   

 � دار � �� وہ ا� � ا� � و� اور د� ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� ’’  اس � � �   �

  )٢(۔‘‘ا� � ان �   �ت � � ا� � ��،وہ ا� � آ�ن و ز� � 

��ن �� �ت � ��  :�  

� �� اور ا�� � � �� ملسو هيلع هللا ىلص � ��� : � آپ ملسو هيلع هللا ىلص ا�� � ر�ل ا� ’’

  )٣(۔‘‘� آپ � اس �آن � � ��� �وہ �� �

ُهَماقَاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه (( َصِعَد النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َعنـْ

َحتَّى  -لُِبُطوِن قـَُرْيٍش  -» يَا بَِني ِفْهٍر، يَا بَِني َعِديٍّ «الصََّفا، َفَجَعَل يـَُناِدي: 

لِيَـْنظَُر َما ُهَو، َفَجاَء اْجَتَمُعوا َفَجَعَل الرَُّجُل ِإَذا َلْم َيْسَتِطْع َأْن َيْخُرَج َأْرَسَل َرُسوًال 

    )٤())أَبُو َلَهٍب َوقـَُرْيشٌ 

  ��ں � ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�  ��:  ان �     وا�ں � د�ت دى اور ان �  � �  ا� � �� 

�را � � � ! � � �ى � � �گ � �� � آپ � ���  :� � اس �ت � � �و � ا� 

� �ں � ا� � اس  وادى � � � � � � �� �� �ر � � � ا س �ت � ��  � �

  � � � � � ز�ن � � � � � � � آپ � �ٹ � � آپ � � �� � ۔ 

  � � ر� � �:

� ا� � � وہ �ٹ � ���  �  �� � � � �� � � �ب ا� �ح �ن’’

  )٥(۔‘‘و�� � �اب � � �دى � � �ى �ت �� اور اس �  اس �   �ل � �ڑ د

____________________ 

���ة ا��   )١(  ١/١٩٨، �م ،ا�ا���

 ١/٢٣، ھ ١٣٩٩و�ا�در،دارا���، زاد ا�د� �ى � ا�د، � ا�ر�ؤوط ،� � � أ�،ا� �    ) ٢(

)٣(     �������
������، ،  �،���ض � ��ا

 �ق ا
�
�����

�
���ء  ا�ء  ���  ١٧٩-١/١٧٨ ،�ن –دار ا����

 �رى ، �ب  �����ا� � ا�رى ،  ) ٤(
�

� ،:،  � � ���� ا���� �
�
��� � ��  وا�ر ��  ھ١٤٢٢، ١ ط ،دار �ق ا�ة ،�: � ز��

 
� ���٤٧٧٠،٦/١١١ 

)٥   (  ، � �
�

���ة� � ا�� ا� �  ١/٥٠٣ ،ھ ١٣٩٨، ٢ ط،�وت _دارا�  ا��  ، ، ا���
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� �ں د�ت د� � � ��ے � ر� وا� ��ں � ا� �دار � ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� 

  ت �۔�� �وا� �� دا� � � �� � � �� �

�� � � اس � � � ان �   اس �ت � د�ت دى  �� � � �رى �ف ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� 

ر�ل � � � � �ں اور � � و� � �� � � ان �   ان �   � � �رے� �دار � �� ان � اس 

�ر� � وہ � ��ت � � د � � � اور � وا� � ان �ت � �� �وا� � ا� � �  د�ت دى 

��ں � �ہ � � � � ا� � آپ � � ان � ا� �رے � �� �وا� � � ا�ں � �� 

   ا�ر � � � � آپ � � � �� �� �۔

’’   ا�  ر�ل  �رث �   �املسو هيلع هللا ىلص � �  �  �  �   ا��  د�ت  اور �  ��

رو���� �رے �� آز�� � اس � �و�د وہ اس � � ا�ر � �� 

� � � ا� ��ان ا� �� �ت � � اور ا��ں � �س �� وا� ،� � اس �  د� 

  ) ١(۔‘‘او ر� وہ د�ت دے � � � � � � �دو � �

  :� �� � دا� � �ن درج ذ� ا�ر � �

 ��ے � اس � �� � � � ا�ق �� � �� �۔ .١

 �م ��ں � ا� � �  � �� �۔ .٢

 ا� ا�  رب اور ذات � �را �و� �۔ .٣

 ا� ا� د�ت � � اور اس � ��� � �را � �۔ .٤

� � � ��� � �م �� � � � �� � ��ے � ا�ح � �م � ر� � وہ ��ت 

� � � � �� �ف ��� � � � � � � ملسو هيلع هللا ىلص � �ظ �� ر� �� �۔ � � �ك

  ۔� ا�� �� � ا�ز �ملسو هيلع هللا ىلص آ� � اور � آپ

  :�ر  � �ف � وا�-  ٢ 

ا�م � ��ے� ا�ح � � ا�ل او ر��ہ �� � اس � � و�� � �م � � �۔ اور 

�� � � ، ان ��ں �ل � ز ١٣۔� � � ��� ز��  �٢٣ ا� ملسو هيلع هللا ىلص اس � �� �ل �ت � 

ملسو هيلع هللا ىلص �وا� اور � ا�ب � ا�ر �۔ �ف � وا� �� � �اد �آن � او رر�ل ا� ملسو هيلع هللا ىلص � � 

____________________ 

�اد � ا�� �ى،� ا�ر، � � �اا� � ،  ) ١(
� �
�وت،  ، دار ا�� ،� � �   ١٠/١١٩ ،ھ ��١٣٧٩
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 � ا�ر  � �ِ �ہ � ��ہ ا��اور ا�اف � �۔ا� � �ف � � اور � ا�ر � �� ا�� 

 ، وا� اور � و� �م ��ں ��ور�ت � �را ��۔ اس �ت � �� �ل � �� � و ہ �� ، د�

  ��۔

� ��ے � ا�ح � � �ف � � � � ان � �� وا� � اور اس ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� 

   ا� �� � ار�د �: � � �ح � �� � ر�۔�آن � � اس ا�از � ا� � �ف �ن �۔

ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد، َوال أَنَا ﴿ُقْل  يَا أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن، ال َأْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن، َوال أَنـْ

ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد، َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن﴾   )١(َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم، َوال أَنـْ

� د� اے ��و ! � � � �� � ان � � � ��۔اور � � � �دت �� �ں  ��: 

� � �� �� وا� �۔ اس � � �دت  � ��۔اور � � �� � �� � ان 

 د� � ر� � اس � �� �� وا� � � � � �� �� �ں۔� ا� د� �� ا�او

�� ملسو هيلع هللا ىلص �ں ا� �� � وا� ا�از � و�� � � �دت �ف ا� � � �� � � �    

ا� رب � �ف ان �   �ر ر� � � � وہ �گ ملسو هيلع هللا ىلص � اس � �وہ �م � �دت �� �۔اور ر�ل ا� 

  �ر� � � ان � ا�از ا� � �� �ك  � �۔

  ا� �� � ار�د �:  � ان آ�ت  � �وت ��۔ملسو هيلع هللا ىلص ا� �ف � اور وا� �� � � آپ 

﴿ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن، ال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك 

  )٢(أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن﴾

  � � ى �ز اور �ى �دت اور �ى ��� او ر�ا � � ا� رب ا�� � ��: � دو

  ���۔

 � �� � �� ��� ا� و� ��ب � � �� وہ وا� او ررو� �ر و �� ر�۔

 �� اور ��ں � �� وا� ا� � آج � اس دور �� � �ر�ں ، ا�� �� ا� ا�اف � �

   �� � ��اں �۔

____________________ 

  ٦۔١ /١٠٩:ا��ون�رۃ  )١(

  ١٦٢/ ٦ :ا��م�رۃ  )٢(
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    �  ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�    ا�ن اور �ن  � ��  �  ا� ��� ا�س � �م � وا�ں � � � اور ان � 

� ان � � �� �� ��، ا�ن ، روز�، � و� � د�ت دى ، او ر� � ف ا� � � �� اور اس 

  � اس �ت � �ے ا� ا�از � وا� �۔ملسو هيلع هللا ىلص � �ح � �� ��ہ �ب � �۔آپ 

����رى �ف ’’
�
�
 ، �د�� ،���  � �وں � ، � ��ا� �  � � � �ل ، �ت 

ا ور �رے � ر�ل �� �ث ��،اور �ب � �زل � � �� � � � � دو ں 

��ى �� وا�اور ڈرا� وا� �� � �ں،�� � � ا� رب � �م � دو ں او ر� 

�وں ، ا� � �ى �ت �ن � � � �� �ں � �را � � د� اور آ�ت � ،اور ا� رد 

 ا� �� �ے  �   � �وں � �ں � �  �   � �دو  �رے در�ن در�ن اور

  ) ١(۔‘‘�دے

و� � �ہ  � �: ا� � � اس � �م � �س � او راس � ا� �ى �ت وا� ’’

   )٢(۔‘‘� ، اس  � � رو� � ، وہ � �� �� اور �� اس � �� � آ�

ذرہ �ا� � � اور ڈ� ��م � ��ں � � � �ف � وا� ��� �� ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�

 ا� را� � �   وہ �  � � � �� ��ن � �� � ��ں � اس را� اور �� � �ڑا

� ��ے � ا�ح � �ف � اس ا�از �� � � د� ا� �م ��ر�ں اور ملسو هيلع هللا ىلص �۔ر�ل ا� 

   ں � �و�د  ر� � � �ار��۔��ر�

   :� و� �ل �ف � �- ٣

ا�� ز�� � � و� ا� ر�ھ � �ى � � ر� �  �� �� �م اس و� � ا� ا�از 

� � اس � ا� ��ے � ا�ح  � � اور �� � � � � � � � ان � �ز م � �� ��۔

  ر� �� � �� دوران ا�ح � �م � دا� � �و � � �ورت � آ� �۔� � ا�

  ا� �� � ار�د �:   

ُر اْلَحاِكِميَن﴾   )٣(﴿َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك َواْصِبْر َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه َوُهَو َخيـْ

____________________ 

  ٢٩٦/ ١م، �ا�  ،ا�ۃ  ا��  )١(

���ة ا�� ،   )٢( � ا��� �
�

 ٤٩٩/ ١،ا� �

 ١٠٩ /١٠   :�� �رۃ  )٣(
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��:اور (اے � ) � � � � � �� � اس � �وى � �ؤ اور ��و۔�ں � � ا�  

  ۔وہ � � � � �� وا� � � � دے او ر

  ا� �� � ار�د �: �  � �� را�دوران ا�ح � �� � ا  

ُرَك ِإالَّ    )١(بِاللَِّه َوال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّا َيْمُكُروَن﴾﴿َواْصِبْر َوَما َصبـْ

��:او ر� � �و او ر�را � � ا� � � �د � � اور ان �   �رے � � � �و اور � � 

  ا�� �� � اس � �ل � �۔

��ظ �� ر�� ��ے � ا�ار � �� ر� �� �� � � � ا�� �دت � اس �ت 

ا�ح ��ہ � � � ا� ا� � � � �� ے� ا� � ا� �ڑے ، اور ا� �ن ا�م � � 

  �� � � آ�۔

 � را� ا�� �� ا� � � دور � ا�� د�ت � �دم � � �� �دا� ،� اور �

 �   اور  ��ا�ص  �ل �� وا�ں �   اس د�ت  اور  � وا� �� �   ا� ��ے� ا�م �

  ��ت ����� � �� �ا�۔

  )٢( ))الجنةفإن موعدكم صبرا يا آل ياسر، :فقال رسول اهللا ((

  ��: اے ال �� � �و �را �� � �۔   

ا� �آن � ك ��ں � اس �� � ا� د�ع � ا�زت دے د� � � � � � � � �ت وا� 

 ر��ان � �ا� �ے �وع �   اس �ح � � او � �� � � د�ت ا�� � �� اور � � � ،

�دو�رت، � �� اور وا�� �ں � �ا� �وا دى �۔اس   ملسو هيلع هللا ىلص ��اور ��وں � �ت � �� � � 

ا� � �ر�ں � �� ���� � �ت �� � آ� �� �آن �و� اور �دا� � �� د� �۔� 

 آ� �� ان � � ��ت ر� او راس �   �و� د ا�ں � �� ان �   � ��ں � �� �� �� � �

  �� � ��ہ � ۔

  

  

____________________ 

  ٢٧ /١٦   :ا��رۃ  )١(

  ،ء: � � ا�در ��،� � � اهللا   ،ا��     )٢(
�

�� �� �
����

� ،ا�رك � ا �دار ا� ا�����
�
�وت،  ، � �   ،١  ط��

 ،٣/٤٣٢،ء١٩٩٠
� ���٥٦٤ 
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   � � ��ن ���� �� :�  

�د � وہ �ر ت � ا� � ا�� �ا� �� � � وہ ا� � �ر � � �� ت اور ’’

وہ � � ، و� وا� ا� �د � � �د�� � �� � ، اور� � � اس � �ف � � 

�ا�ت �� او ر�ن � ا� � �ك � ، � وہ دا� �د� �� �ر� �د �� 

� � �۔اور اس دا� �د � �د �� � ، �� ا��ت �� �� ا� � � 

  ) ١(۔‘‘از � ذ� ����آن �  اس � ح � ��ت � �� اس ا� �ں ،

   ا� �� � ار�د �:  

َها قـُُعوٌد، َوُهْم َعَلى َما  ﴿قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد، النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد، ِإْذ ُهْم َعَليـْ

ُهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه    )٢(اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾يـَْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد، َوَما نـََقُموا ِمنـْ

 ا ن � ���    ��:��ں وا� �ك �د� � ،آگ � � ا�� �۔ � � وہ

  �ں) ا� ا�ن � �ر� � ان �   �� د� ر� �۔�۔ او ر� (

�� او� ��ں � د�ں �ں � �ت وا� �� �� � �� �� اور ا�ح ��ہ � �د 

� � ��۔�� � دور �� دور ��� �اس � اس دور ��ر �ہ �گ ا�� � �� �� 

ر�۔�� ا�م ا��ں � �ت  وا�ام اور �ا� � د� �� � � � � اس � �� �گ اس � 

   �ر�ں � � � � � � � � ۔� ��ہ � ��۔ا� � �

 �   ا� �  ���   ��ں ��  �   ہ ��   را�ح  او  دا�ں �   دور �  �  ��   ا� �  ا�

اور� �ا� � �ارہ � ان � ا�ر � �� � �ا � � وہ � �ح � � ��ت � اس � � 

  �� �� د��۔

  ا� �� � ار�د �:   

رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن، َوَلَقْد فَـتَـنَّا الَِّذيَن  ﴿الم، َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ

  )٣(ِمْن قَـْبِلِهْم فَـَليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن﴾

____________________ 

�� ا�ا   ،� �   )١( �وت،دار ا�ق،  �ل ا�آن� � ،  ��� �  ٨١-٤/٧٩  ھ،١٤١٢، ١٧  ،ط��

 ٨- ٤/ ٨٥ :ا�وج �رۃ  )٢(

 ٢ـ- ٣ /٢٩ :ا�ت  �رۃ  )٣(
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 �� � اور ان �     
�

��:� �گ � �ل � ��� � � � � ا�ن � آ� �ڑ د��

 آز�� � � �� � ۔اور � �گ ان � � � � � � � ان � � آز�� � � ا� ان �

 ران �   � � �� �۔�ور �م �ے� � � � او

 � ا�ں � ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ل ا�   � ا� �ت �ر� � �� � �� � د� � � �و�د اس � 

  اور آپ � ��ں � � ��� �� � � �ڑى۔ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

در � � �س آ� اوروہ  � ����  ا� ملسو هيلع هللا ىلص � ر�ل ا� ’’�ن � � :  �ت �ب 

ا� � د� ملسو هيلع هللا ىلص آپ  � ��:۔ �� � � و� � �ے ��� �ر �اوڑ� � �،اور� 

� �ڑ� � او ر��� � � �� �� ں � �� � �ں � �� � ملسو هيلع هللا ىلص �ں � ��؟ آپ

 ��ں � �وں � در�ن � �ں � � ان �    ��ں � �� � ر��� ان �   ان �   د� � �� ��  ،�

 ا� � � ا� � � � � �ت �    د� � � � �،  آرے � ذر� � د� � � � � � ان � 

  )١(۔‘‘� � ا� ا�  � �ف ��وہ �� �ف � ��

� � ��ن  � � � � � � ا�م � ��ے � ا�ح � � ��� � � � او ر

 ر�ا�دى   او �   ا�ن �   اس ��  �   ر�  ا� �   �د �  ��  �  ��   �د  اور �   �د �  �

  ��� �ن �و��ں � �� �� �۔

� وہ � دور � �� ا�� ا� �ح � �د � �ج � �� �� �� وا� �� �ام

 �  �  �  �   اس  �د �   �ر  ���ہ  �گ  اور  �ڑے  ا�  �ا �   ��ے �  ��  �   �ار �
�
�����

  ��۔�� ��ا� � ، د� � � � ��� ��� � �� دو�وں �� � �ا � � �۔

� �� اور ��ت ووا�ت � � � � �ب � دور ا� � �� � ز�� � � ا� �ص � 

اس � �� �  ��ے � وہ �� � � �� آ�وا�اد � ورا� � �� ��� � � �ر� �۔

 ا�اف � � �ت ��� � � ان ��ں  � �� ذات � ا�ر  � ،� ، �ں � �ا�ى � ��

  ��  � �� وه �� �ر � � �ا�ر � ا� � �۔

  

  

____________________ 

  ٨/١٦٥ ى ،� ا�ر    )١(
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  � ا�ب�� �  - ٤ 

��ے� ا�� � � ا�� �� �زم � � ا�ح �� �� � � �� دى �� 

ا�� ��ے� �� � �ر � � ��ے � �د�ت اور �ور�ت � � �� �۔ا� � �م 

ا� � �ہ � د� �۔وہ ��ں � �دى اور ا� ��ت � � ف ا� ا�از � � � � � ا� �دى 

  � � �ح � � ��ے� �ت �ب �۔

 � ��ے� �ى اور ا��  � � ا�اع � ���  دا� � ا�ر�� �وى اور � � �

   ا�  ر�ل  دا�   �   �۔��  � ملسو هيلع هللا ىلص �ورت ��  �   د�ى ���  �   اور��  ز��  ا��  �وہ �

 اس � ا�ح � � �� � �� ا�ر � �۔ر�ل ا�  � �� �ر � �م ��ں � � ملسو هيلع هللا ىلص ��� 

 ز�� � ا�ا� ا�م � ا� � � � و� �      �� ���ت � ر� و� � � ر� � ۔ان � 

  ۔�� �

ا� � ا�م  �  �ت اب  �م د�  � وا� � او راس � �� ا� �ت �� � � ��ہ � او ر� 

� �� � � � � � ز�ن ، � � �� � � � �� ا� � � و�� � �ورت �۔ا� � د� 

 و�دت، ر��، �ا� ، � املسو هيلع هللا ىلص ر� � وہ � م � �ك      ا� �� � � � �� � ان �      ور ان � 

� � � ت � �ر� او ر�داث � ا�ر� � اس � �وہ � � �گ �� وہ آ�� اد�ن ���

 �� وا�ں � �� �۔وہ ��    � �� وا�ں � ز�� ان �      ٰ ا�� ان �         ا� �ح �اط � �   ٰ� اور

  ) ١(ذر� � �رو�� �ں۔

� � ا�ب او ر� ملسو هيلع هللا ىلص �ب � �� � �رى ��ں ��� � اس �� ر�ل ا� 

 ، ا�ر � وہ  ���ه  ا� �� �۔�ص �ر � � ان ��ں � � �� � �ر � �� � ���  اور ا�� ��ہ

  ا�ق، ��ت � �ا� �اور اس � � � ���� آپ � �رج اور �� ا�ب � ا�ر �۔

��ں � ملسو هيلع هللا ىلص  � اور �را ��و� � �ۃ �  �� � � � � ��� �وع �� وا� � 

ا� �ت �ے � اس � � ��� � اس � �رے� � � � �  �� � اس ��رے� � �ح � 

�د ��ں � �ر � � ،و� � � ا� � � اس � �م � �س � � � � � � � وہ �� ��، � 

____________________ 

� �������ن �وى،   )١( � ا��� ،��
�
�    ،ا��� �

�
   ٦٣ -٥٩:ص  ، ھ ١٤٢٣ ، د� ،دار ا� �
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� � � � � � � � �دو��۔ا� �دو �دو�رت، � ��، ���ى، �ت � اس � � �� �

  ) ١(دو� اور ر� داروں � �� ڈال د� �۔

� ر� اس � ملسو هيلع هللا ىلص � � � � � � � � � �� �  � د�ں � �  �ر � ر�ل ا� 

  � �ر � �� ر�۔� �رےملسو هيلع هللا ىلص � � � � � وہ � �ك

�د  � آ� �� دم � �� � اور �و�ف �گ اس �  �ب �� �� � �ن �� �۔ا� ��ں 

�� �، وہ آ� اور � �� ا� دم �وں � � � � � ا� �� �ے ��  (�ذ �هللا)ملسو هيلع هللا ىلص� ��  � � 

� �س آ� او ر� �۔� � �� � �ے دم � � �ب � ملسو هيلع هللا ىلص � ر�ل ا� � اس �  � دے۔وہ 

�ؤ  �۔ �د � � : ا� � � � � � � ��ں، �دو�وں اور �ك �� وا�ں � �م � � � ا� 

 � آپ ا��� ��� � آپ � �� � �م � � � �۔� �ت ا� ا�ر ا� � �ا �ر ر�

  ا�م � �

  )٢(� �� �ں۔ 

ا� � او راس �   �� � �م �ود� �اس � � اس د�ت اور اس � �ر �� وا� ��ں � 

 ا� اس �� � �� ا� �� � �� ملسو هيلع هللا ىلص �ف � �� �،ا� � ر�ل ا�   � � �� ��

  ارد� � ��ں �،ا� �ت � ا� �� ر� �� � � �ت  �� رو�� � � �ر � � � اور اس � 

 �  �  ��   ا�از  ا� �   �ى  اور ��   ز�دہ  د�ت �  �   ��ں  د� �   �ب �  �   آ� �  �  آ��

��ں � دل ا�� � ، �� � �ے ،آ�ں � ا�� ، ��ں � ��� �� �ں ر� وا� 

  �ے اور د�ں � � دل  �۔

اس � �و� د � وہ ا� ز�دہ � دل � �ت �روں � � � � ا��ن ، ا�� ، ا� � 

 � ا��ے � ر�ل ا�   � � �� � �� �۔ ا� � �آن � � �وت �ملسو هيلع هللا ىلص �� رات 

ملسو هيلع هللا ىلص  � ��س آ� اور اس �   � � دا� �ا او راس � � : اے ا� ا� �رى � را� � � � � �ا�

 � ا �  ا�ں � �� � � � � �� ا�ں � � �� � �۔اس � � �را اور � �ف �  آ� � �

� � � �� ۔�ں � � وہ اور � �ا� � � اب وہ � � � � � آ� �  � � �س آ�ن � و� 

____________________ 

  ١/٢٧٠ ،�ما� ،ا�ۃ ا��  )   ١(

���ة  )٢( �  ا�� ، ا��� �
�

  ٤٥٣/ ١ ،ا� �
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 ا�ن � �� � اور � � اس � ��   ا� � � � اس � � �  آ� � اب � اس � �ں � ��، 

  )١(ا او ر اس �  ا� �ل � �ڑ د�۔�� �ا� اس � �س � �ا �

 �ت � � �� � � �ر � �ے ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�    � ا�ب اور �� � � ا�ازہ �ف اس 

�دار �� ا�م � از� د� �وہ ا�رو� �ر � ا�م � �� � �� � � �� � � و� 

   � � اس و� �  وہ ا� آپ � � اس �  �ل �� � ا�رى �۔ا�ں � � � � � ���ہ �

  � �وت � � �ز � ر� �۔ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� 

� ذات � وہ ا� ذات � � � ا��ں � ملسو هيلع هللا ىلص � � � � �ف ر�ل ا�   � � �ت �� 

 �� �ار �ى ، ا�� اور ا�� � � اس �ح �� � ڈ��   �� � �و�د اس � � ان � 

  رو�� � � �ف �� �� � دل � اس �   � �� � ا�ار � ��۔ 

� وہ � � � �م �� اور��ۃ ا�ب � ا� ر� �� � اور � �ر� ��ں � �� �ھ   

ا� � � اور � �ر� وا� � اس � ر� �۔اس �ہ � آ�ہ �� �� وہ �گ  � � �� � ر

��رے� � �م �ب �ا�ر � � � وہ � � ملسو هيلع هللا ىلص آ�ہ �� ، �� � ڈرا�ا� �ح � �ك

  � اس د�ت � �� �۔ 

أُنـَْيٌس َحتَّى أََتى فَـَقاَل أُنـَْيٌس: ِإنَّ ِلي َحاَجًة ِبَمكََّة فَاْكِفِني، َفاْنطََلَق :قَاَل أَبُو َذرٍّ ((

، ثُمَّ َجاَء فَـُقْلُت: َما َصنَـْعَت؟ َقاَل: َلِقيُت َرُجًال ِبَمكََّة َعَلى  َمكََّة، فَـَراَث َعَليَّ

ِديِنَك، يـَْزُعُم َأنَّ اَهللا َأْرَسَلُه، قـُْلُت: َفَما يـَُقوُل النَّاُس؟ قَاَل: يـَُقوُلوَن: َشاِعٌر،  

ٌس َأَحَد الشَُّعَراِء. قَاَل أُنـَْيٌس: َلَقْد َسِمْعُت قَـْوَل اْلَكَهَنِة، َكاِهٌن، َساِحٌر، وََكاَن أُنـَيْ 

َراِء الشِّْعِر، َفَما يـَْلَتِئُم َعَلى ِلَساِن َأَحٍد  َفَما ُهَو ِبَقْوِلِهْم، َوَلَقْد َوَضْعُت قَـْوَلُه َعَلى َأقـْ

  )٢( ))َلَكاِذبُونَ  أَنَُّه ِشْعٌر، َواِهللا ِإنَُّه َلَصاِدٌق، َوِإنـَُّهمْ  بـَْعِدي

� روا� � � �،� ا�� ا� � � � �ے �س آ� او ر�  ��:�ت ا�ذر

�،� � � ا� ا� � � � � � � � �ل �� وہ ا� �ر�ل � اور اس �  �� 

� � : وہ � � وہ �� ، �دو� ، �،� � ��: �گ اس ��رے� � � �؟ اس 

____________________ 

� :ا       )١(
�
�� ٥٠٦/  ١ 

���ى ،  )٢( �
�
�ء ا�اث ا�� ب � �� ا� ذر ،�، � �   � � �ج ، ا��� �وت  ،دار إ�� � ��  ء، �١٩٩٩ ،،دار ا� ، ��

:٤/١٩١٩، ٢٤٧٣  
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�� � اور ا� �د �ا � �ر �� �۔اس � �: � � ��ں � �م � � وہ ان � 

�م � �، اس �  �� � � ا� � � �� � � � � � � وہ � � � ، ا� � � وہ 

  �  �� � ۔�� اور وہ 

�� � اس �ا�ے � اس � � �� � �ى �د دى ، �گ � ى �ر � �� � �ر � 

� � ا�ب ا�� � � �چ و�ر اور ا�� ملسو هيلع هللا ىلص �� �� �� � ان ��ں � �� دور �۔� ر�ل ا� 

  و� � �ہ ، � ، ا��ن او را� � �� � �� � � �� �  � � د�ت � �� �گ   ا�� ، 

  � � �  �چ �۔

� �م � �ر� � وہ ا��ں � ملسو هيلع هللا ىلص � � �رث ، ا�� اور و� � اس �ت � ا�ار � � � 

�ن � دو� � �وم ر� �م � � او ر� � وہ �ٹ �� � ۔اس � �و� د ا�ں � ا� آپ � ا

�� ا� دل اور ��ں � � ر ا�ن � �ر �� � � � �د� � وہ اس �� � �� اور اس �  �رے 

  �ب � � �� � � � �ے ا�ر � وہ ان �   ��ے � دو راو ر�� � �ى �ى � �۔

� � � � وا� � �� � ، وہ �� � � ز�دہ � ر� � اس � ا� �ہ ا� � � ا�’’

� اس � ان �    �� اور ان �   � � رو� اور ان �   ا�ق اور �� � ذ� � ۔ا� � اس � اس �ت 

 ان �دوں � ذ� � � ا� ��� � ا� آپ � �ملسو هيلع هللا ىلص � � ذ� � � وہ ر�ل ا�    ز ر� ، او ران � 

  )١(۔‘‘��وہ � اور ان � ا�ب � � رو� ر�

� ا�ح �  �و� � � ��ے � � � ا�ات �� ملسو هيلع هللا ىلص اس �ح ��ے� ر�ل ا� 

 او ر و� � ۔ا�� د�ت � ا��   دا�ہ �ر �� �ا � � � ا� ز ان ا�زات � � ا� � � � اس � 

  �� ا� �� � � �� �د و�ں � آ� � �ں � اس �   و� �ن �  � ��۔

  �دت � �رى- ٥

��ے� ر� �� � �دت � �ر��� �چ او ر� د� �� ا� � اور �ات � 

� د�ت � ملسو هيلع هللا ىلص � � �� �� ۔� �گ � ر�ل ا�  �٢م �� آپ � دارار�  �۔اسِ��ا �ا � 

____________________ 

)١(  �����
��

�ا� ،  اهللا � ��ا��  ،ا
�
���ة ا��� �  ،وض ا�� � �ح ا���

�
  ٣/١٤٩ ،ھ١٣٨٧، دارا� ا���

 � � ��وم � � ۔ � �وم � � اور � �� �ت ار�    )٢( دو�ں  ،� � �ملسو هيلع هللا ىلص � ر�ل ا�  ،� ا� ار� 

� آ�  � ���ر ر��، �ا � ��ر � � � آ� � � ار� � �  �� ا�م � � �۔� � د� 

  � دل � ا� � �� وا� �ت � ( � � �� ا� ��  � �وم � � � � ا� �� � �)�ت ار� 
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�ل �� ان � اس �� � �� دى �� او ر ان � � � �� ۔� �� � �رى � � � آپ � 

� �ف �� � �� � ��ے �  � �ت � � �ز�دہ �ظ �� ر� وہ � � � آپ � ان ��ں

� �ت � � �� �۔آپ � � � � �� اس � ��ے� ��د �ا�� اور ا�ر� � 

������ اس �ح  اس � �� � ا��ے آ� آ� دور  �ف �� د�� اور� اس � ا�م � �دى ��

  � �ر اس � دل � � �� ��۔�� � �� اورا�م 

   � �: ا� �م

اس �ح ا�م � � �دوں اور �ر�ں �  آ� آ� � � اور �گ اس � د� ’’

 ا� �� � ا� � � � د�� وہ ��ں � اس �ت �  � �رے� � �� � ، � 

    )١(۔‘‘د� � �� دے � � ا� � 

 ان ��ں � اس ا�ر � �� � � وہ �گ ��، و�ا�، �� اور ا�دى  ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�   �

 او ر� � ا�ر � ��ں � � �ى ���� او ر� �  �ا� � � ز�دہ �ط ا�ب � �� � 

 � �ں �  ا�ح ��ہ � �م �وع �  اس � ا�ں � � � �ملسو هيلع هللا ىلص � ��ب ��۔ر�ل ا� 

 �   �۔�  وا� �   ر�  او �  �   �ے �   �ر  �ى �  �  �   ا�از  ا� �  ��  �   �دت �

� وہ � � ��ل � �م � آ�ز � وہ � � او ر�� � � �ر � ا� �ت � �� ر� �ملسو هيلع هللا ىلص آپ

  �گ � ا� ��ت و وا�ت � ا� �� �� � �� ر� �۔

� �دار �    � ا� ان � و�ا� � ا�� � � ا�از ہ �� � � �ف  �ت � � ا� و�ص

 او  راہ � �        �   ان  اس و� �   �ل  ا�ں � ا�م � �   �  ١٩ر�ل �� �  دو�رہ  وہ  اور �ل �

 � � وہ � ��    وا�ہ � ان  � � � ا� وہ ا�م � � �ڑ��   ا�ر�� � ا�� �� �� �۔ ان � 

� ا�  � ،  � � � �ں � � �گ ان � � د� � � اس � وا�ہ اس � و� � �ت ��۔آپ

____________________ 

   �  اس و� ��  �� ( � �  ) �ل  �۔او ر��  � ذ�  اس ��  � � � � ا� � ١٦ا�م �ل � � ان � 

�ت  �  � � � ا�� �� � � �۔اور   ان � �� � �  � � �گ � �� � � � � ا� �� �� � � � 

 � � �� ا��ت �ار �� � ا� �   ان � � او ر�ن  ���ن � �  ڈا�(�  �
�
�
�
 ا��، ا�� ��

�
�
���

���ۃ ا��،،  ا ����

  )٤٩ /١ء، ١٩٩٠،  ٢ ط� ا�ر ا�ردن،

  ٢٦٢/ ١ ا� �م، ا�ۃ ا��،  ) ١(
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�� �ں اور � ا� ا� �� اس � ��ن � دو �  �١٠٠ :  �ب ا� �ح �ن � ا� �رى وا�ہ � ��

  ) ١(۔� د� �ڑ دو ں � �   � � ، �� � �ؤ او ر� او ر�� � � �وملسو هيلع هللا ىلص � ر�ل ا� 

� د� � ا� ز�دہ �� �� � � �ر� ا�م � � � � �ك � �  �ت � 

 )٢(۔�� وا� �� �

ا�ح �� �� � �ت ا�� ا� � �� � � � ��ں � اس � � � �ر ��ر� � ان 

 �� اس � �� �� � وہ د� � ز� وز� �      �ر� �� اور ا� �� � ر� ر�۔اور� � 

�  � ا� ذرملسو هيلع هللا ىلص �� دار ار� � �� �� وا� �� �ام � �ر� ا� ��د �۔ ر�ل ا�

�� � وہ دو ر� �� � �� ��ا�م � �رے � �� �� او روہ اس ا� � � �� 

� ملسو هيلع هللا ىلص  �ت �� � ا�ں � ا� �� � � � � را� �ار� ، � ر�ل ا� � � � �

 �� � ���� � آپ � ��: �ن � �� �� �؟� ا� ذر � �اب د� � ز�م � �� �  

   )٣(�ارہ �� ر� �ں۔

� اس ��� � �گ ملسو هيلع هللا ىلص � �ن ���۔ر�ل ا� � �ال ا� �ص � � �دت � �رى 

  ا�ح ��ہ � � � ��� اور ان �   اس ��� �� دى، ان �  �� � ا�� � ر�۔

ا�ح �� �� � �ت ا�� ا� � �� � � � ��ں � اس � � � �ر ��ر� � ان 

  � اس � �� �� � وہ د� � ز� وز� � �ر� �� اور ا� �� � ر� ر�۔�    �

  �ظ ���� ا�ار  - ٦

� �ب � ��ے� ا�ح � � �� ��� ا�ار �� �ف � � ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� 

 اس � � ا�� ا� �� � ملسو هيلع هللا ىلص � آپ     ا�ل ��� � ا�� �ت �� وہ � � ان �

 ، ا� � ا�م ان �م ا�ار � ا� �ح    ا�ار �� � � �ر �� ���  ��ے� ر�� اس � 

  ���ے� � �ر� �� � �� � ا�م � �دى �� � �� � ر� �۔

____________________ 

�� وا� ا��،روح ا��   )  ١( �
�
���

��� ا�آن ا ���
�
� �   ١٣٩/ ١٩  

� ، ، ىا�    ) ٢( �وت ،دار ا�اث  ،�ر� ا�ى� � ��� �  ٣١٨/  ٢،�ـ ١٣٨٧ ،١  ط،��

�� � ا� � � ،ا�          )٣( ���،  ا�ا ��� �  ۃا��� �����
�ا�

�
�  ، � �دار ا� ا�����

�
�وت ،� �  ١/٣١٥،  ١٤٢٧ ، ٢  ،ط��
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����رے � ا� �ل � ��� � �  �  � �ملسو هيلع هللا ىلص � � آپ 
�
�
ا� � �ل � �� �� � 

�� � � � � ا�ن �ؤ �ا� � ��رت �رت � �د ى ���� �� � �رے � �� � 

� � اس � �ت � �اب دملسو هيلع هللا ىلص دس ��رت �ر� � �� � � ان � �دى ��۔ ر�ل ا� 

  )١(�� �ےادب و ا�ام � � �� � ا� و� ا� �ت � �� �۔

  :�  ��� �ۃ � ��ت 

  َأزِقَّةأَنِّي امشي َأنا َوأَبُو جهل بن ِهَشام ِفي بعض  اول يـَْوم عرفَنا َرُسول اهللا  ِإن" 

ألبي جهل يَا ابا الحكم َهُلمَّ ِإَلى اهللا   فَـَقاَل َرُسول اهللا    َلقيَنا َرُسول اهللاَمكَّة ِإْذ 

  )٢( "َوِإَلى َرُسوله َأْدُعوك ِإَلى اهللا

:��     ا�  ر�ل  دن �  �  �  �  �   � ملسو هيلع هللا ىلص � �  �   را�  او �   دن  اس ،    ��  �

   آپ  ��ت  �رى �   ملسو هيلع هللا ىلص �ر��  آپ ،  ��   ملسو هيلع هللا ىلص � �   اس  ا�� � � �  �

  ۔�ر� �� �:  اے ا�ا� ا� اوراس �   ر� ل � �ف آؤ ، � � � ا� � �ف �ر� �ں

 دو�ے�  �  ��   ا� �  ��  �  �   ا�ام  اور��  ت �  ��   �ت �   �د� �  ��ں

��� ا� دا� �� �زم � � ا�ل �ملسو هيلع هللا ىلص �� �� �� اس � � � �ر�۔ �ں آپ

  �� وہ ��ں � �� ��� ا�ار � �س �� �� ��ے۔

 ٔ ��: �  

 � ا�ر � وہ �ا� ، �ر�،ملسو هيلع هللا ىلص� ��   � � ا�ح ��ہ � � �   اور �  �   ��

   � �� ��ے � �د � ا�ح � �� �� � � � � ذر� ��ں � ملسو هيلع هللا ىلص�دوں � �۔ آپ 

   ڈ�� �   و� �ر� ��ے � �و�  اور ��   ا� � �ف   د�ت ا� �  � ا�ح �  رہ ا�ر

 � �� � � �۔د�  � � � و�د  � اس  ال اور ��ں � ا� ا� �ملسو هيلع هللا ىلصآپ  ۔ا� � آپ 

ا�اض � �ے �� ا�از � �اب د�  � � ��ں � ا�م و� � �ر ��۔� ا� � � � � � آپ 

 �� �ا � � ��ے � � �ل د� ۔اس �رى �� � دوران آپ  �١٣  �� � �و�� وہ ا�ب 

  اور ا�ق و�ادر � ا� را� �� ر� ۔� �و� ،�أت ، �� ،ا�� ملسو هيلع هللا ىلص

____________________ 

  ٥٠٤/ ١  ،ا� �   ،ا�ۃ ا��    (١)

)٢ (   ،���� � ،  ا�� ا�ى،� �اا�� �  �ا��� �دار ا� ا�����
�
�وت ، � � ��، ١/٢٨٦ 
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� � ا�ح � آج � ان دا�ں � � � راہ � � د� � ا� ��ں � آ�د � ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 � د� � � � وہ � �� � ان  �ں �ن ز� � � �  ��ں � �� �ت � � �ح � � 

 ا�م � �و� وا�� � �ے ا� ،��ں ��ں  ا� ا�م � � � � � وہ اور آ�د�ں � � �ف 

  �� � � � � �۔

اس �ت � �� ر� �� �  � �ں ،�ں اور �و� � را� � � ��  � � دوران 

 � � ��  � ا�� و��  � � � � �اد ا� � � � �۔� � �م � �� ۔� � �� 

�� �ف �  � �� اس � ا� � ا� ذرا� ا�ر �� � � ��ں � �ں اور ذ�ں � ز�دہ ا� 

 �م � ا�م � ا�م، ا��ں � اس � �� � � � � � �� � � � � �۔ آ��  � � �

� � � ملسو هيلع هللا ىلص� ر� �� � � � د�� �۔� ��   �لدے اور �ود � �وز �  ان ���ں �  �� �

� �� � � � �ح � �� اور اذ� � �و�د اس �ت � �ے ا� ا�از� �م آ� وا� � 

 � �� � � � ۔اور دا�ں 
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  ��      �� �ت�  ا�ِطِِا�م

  )� رو� � �� �آن(
Hazrat ‘ ishah (R.A)’s Methodology for derivation of  

Ahkam (in the light of Holy Quran ) 

�� �� *  

ABSTRACT  
 In this article an effort has been made to describe Hazrat ‘ ishah 

(R.A)’s methodology of derivation of Ahk m from Holy Quran. Holy 
Quran and Sunnah of Holy Prophet (S.A.W) is basic source of Islamic 
Shar ‘ah. 

 Hazrat ‘ ishah Sidd qah (R.A) was the wife of the Holy Prophet 
(S.A.W), and the daughter of Hazrat Ab  Bakr (R.A). She spent her time in 
learning and acquiring knowledge of the two most important sources of 
Islam, the Qur'an and the Sunnah of His Prophet (S.A.W). Hazrat ‘ ishah 
(R.A) narrated 2210 Ah d th out of which 174 Ah d th are commonly 
agreed upon by Bukh ri and Muslim. 

 She was an ardent and zealous student of Islamic jurisprudence. She 
has not only described Ah d th and reported her observations of events, 
but interpreted them for derivation of Ahk m. Umm Al-Mu’min n Hazrat 
‘ ishah (R.A) is a great scholar and interpreter of Islam, providing guidance 
to even the greatest of the Companions (R.A) of the Holy Prophet 
Muhammad (S.A.W).  

She has not only described Ah d th and reported her observations 
of events, but interpreted them for derivation of Ahk m. Whenever 
necessary, she corrected the views of the greatest of the Companions of the 
Holy Prophet (S.A.W). It is thus recognized, from the earliest times in 
Islam, that about one-fourth of Islamic Shar ‘ah is based on reports and 
interpretations that have come from Hazrat ‘ ishah (R.A). As a teacher she 
had a clear and persuasive manner of speech. Hazrat ‘ ishah (R.A) is a role 
model for women. She taught Islam many people. She was an authority on 
many matters of Islamic Law, especially those concerning women. 

Keywords: Derivation, Ahk m, Hazrat ‘ ishah (R.A), methodology, Holy 
Quran.

____________________ 

 ا�� �ء، �� ا�ل او� ��ر�،ا�م آ�د ار ،�� *
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  ��ع � �رف و ا� :

 ملسو هيلع هللا ىلص� ا� �� � � �� � � � � اور آپملسو هيلع هللا ىلص� ��ں � �ر�ل ا� ا� ��

� ز�� �ہ �ا�ادى و ا��   �� �ظ  ملسو هيلع هللا ىلص �  � �� � ا�� د� و آ�ت � ��� � ۔ا� �ٰ� 

� ا�� ز�� � � ��ت � � اور روا�ت � ذ�ہ آ� وا�   ملسو هيلع هللا ىلص�ر�ل ا� ر�۔�� �ام

  � �� ز�� � � ��ت � � و �� ازواج �ات �۔ ملسو هيلع هللا ىلص�ں � � � � �  ر�ل ا�

�� � � ��ت �ا�م د�۔ � و�ل � � �� ًملسو هيلع هللا ىلص �� �
�
� �ى � ا�ت ا���

�� �ت ��
�
� �  ��ت �دا�ہ   �� ر� � � �اور آپ ازواج �ات � �ام ا���

� ��ت � �ل  پو� � � �،�م � ،�م �� ،� ا�� � �ح ا�ل � � � آ

 �۔

��آن �� � ا�ط ا�م � � �۔�� � �  اس �� � � ��ع �ت ��  

�� �ت ��
�
� �  � �رف ، � �م اور �� � دو�ے � � �ت �� � ام ا���

  �۔ � ا�ل ا�ط ز��

�� �ت �� 
�
  )ء٦٧٨- ٦١٣ �رف (� ام ا���

��   ���ت  �ت ملسو هيلع هللا ىلص�  �۔ �،��،��  �   �ں، �  ��   اور  زو� �

  � � �ت ��ملسو هيلع هللا ىلص�� ۔ آپ ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� �  � �� ��   � �� �ہ  � �� 

  �   �ان �   اور �    ��  �  �   �۔  آپا� �   �وں  �اد �   ��وا�ں  �ب �  �

  )١( ��،�،ا��،���،و� و� اور ا� � � و ��  � �  � �م �۔ آپ

 � �م

 اٰ�  �ذ�� و ذ�وت � ��� اور آپ� �ت ��  ا� �� ٰ   ��ں �  ر�ل ا� � 

� �  �  � � � � � � �  �م د� �م  � �ت ��  ملسو هيلع هللا ىلص� ��  � � � ۔آپ ملسو هيلع هللا ىلص

� � درس  � �� � �ى � و �ر� � �� � ا�م د� اورآپ�رت �� �۔آپ

� ��دوں � �اد �وں � �۔ آپ  � �� �� �۔ �ت �� � �ر �� �ام

    �اہ را� اور � و �� � ذر� � د�  �۔

____________________ 

،،دار ،ا��م ا�ر�،� ا�� � �د  )١( � �
�

  ٢٤٠/ ٣ ،ء٢٠٠٢ا� ��
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 �� �ت �� 
� � �
� � �م � �رے � ��� � � �ہ �ت �وہ � ز��

،� ا�م ا�ب � �،� � � � ر� ۔� � � � � � آ� ،� �ض و � ،� � �� 

� �ا �� � روا� �� وا� � د�۔� � �� �� �ن � � و � ،� � � � � آپ 

� �ں � � ؟ � ��� � �ر � �� � �ے �ج � � �� � �ن � �� ، �� اور �ر � آپ 

 � �� دوا� �ن � �� اور � ��ں � �  � � �  � دوا� � �رے � �� � � �� اور  اس �

            )١(    � ا� ز�� �د � � ۔        

  ��   �ت  ز�ى  ا�م �  �   و�  �ت  )٢(�  ۔ا� �  �   �ن �   ا�ظ  ان �

 )٣(�  � �ھ � � � ۔ � �ت ��  ۓم  �ر�ں � � � � �� � � �از� ���

� ر�ع � �� � ۔ � �  ا�  �� � �� � � �ت �� �� �ام

� � �� �۔� �  ۓ� را� در�ن � � � ا�ف � �� � �ت ��  �� �ام

� � ملسو هيلع هللا ىلص� �ن �� � ۔ � ا�ب ر�ل ا� دہ � ا� �� ا� وا�  �ت ا� �� ا�ى �

� �� � � � اس � �  ان  � � � �� � � آ� � � �  اس � � �رے � �ہ �� 

  )٤(� �س �� ۔ 

 و � و ا�� � �ل ر� �ت ��  ا� �   ��ت د� ا�م � �وغ  �ں � � 

  اور ا� رات �ز �ء ھ � ر� ���٥٨ر�ن ا�رك  ١٧ �    � � ��وا� آ�۔�ت �� 

  

____________________ 

�،ا�� ،ا � � ا�   )١( ���� ،ا�ء  �ما��
�
�  ا��� ، ا� � �ا� ا� � ؛  ١٨/ ٢، ھ١٤٠٥ ،١ ،ط ا���� ���  �

�
�ء و � ا�و��

���ء  ��، � � ا� � � �ن ، ٤٩/ ٢ ھ،١٤٠٥دار ا� ا�� �وت، ،�ت ا����
�
�� ���

� ا�وا� و � ا�ا� ،ا

  ٩/٤٩ء،١٩٩٤،� ا�و� ،ا��ہ 

���ب ،�،ى ��ا  ) ٢(
�
  )٧/٩٧ زر�،ا��م، (�� � � ،�� اور �ظ � �� � � � � �ا� � �

 ،ا�� ،� � �ا�    )٣(
�

�� �� �
����

�� ،�وت،، ا�رك � ا   ء١٩٩٠دار ا� ا����� ا��،� �  ، ��٦٧٣٤ ،١٢ /٤،

��� وا��م، ا� � �ن ، ��ت ا���
�

 ا��م وو�
� �
�� ، ،�٢٤٧ �و�، �ر�

�
�� ���

  �٩/٢٤٣ ا�وا� و � ا�ا�، ا

���،ا��ى  )  ٤( ��  �  �،   ا��ى، �   ا��ادار  ا�اث �ء �وت،�� � ��،ؓ��  �   ا��،�ب  ��٣٨٧٩، ،�ب

٥/٧٠٥    
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   )١(� و� �� � �  ا� د� � د� � ۔ و�ت � و� ان � �  �� �س � ۔ 

� �۔ آ�ى ا�� �ب �آن � ��ٔ� � � ا�� ��
�
� اور �آن أ�آن � �دہ �اء ، ��

ب � ا� � �ف �اس ��ى � �� �� وا� �ب � ۔�آن �� � ا�� �� �� وہ �

  )٢(� �زل �� اور � � � � � و � ��ا� � �� � در � � � � �۔ ملسو هيلع هللا ىلص� ر�ل � 

  �آن �ك � � � �  � � � � � �ك  اور � �ب �۔ 

 :� ار�د �رى  ��  

  )٣( ﴾َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقينَ ﴿

 اس �ب � �� � �،�ا� � �� �روں � � ۔��:

  )٤(�زل �ا،اور �ول �آن دو ادوار  � اور �� � � �۔�آن �ك �ر�ً 

 ا��    �رف  )٥( �� �   ا�ظ  ان  �ر��  �ر �    ��   �آن �   ا�ا�ت  �ب  ا� �

  �وا�� ۔

 ���،اور � � �� ، اور ر�� � 
�

�� ��
�
�
 �  ���ت  � �آن ا�م �� � �دي ا�ل و ���

 � وا� را���، رو� اور �ت � 
�

�
� �

 ،اور �ئ �۔اور اهللا � � �
�

�  ،اور اس � �وه راه �ت �
  اس ��

 � �
�

  )٦(�۔ ��دم � ��  ا��ل  �

  ا�م ا�ط � � �  �ت ��

�� �ت ��  
�
�� �آن �� � �م ��رت �� ��  �۔ � �ت �� ام ا���

 �آن �� د� ۔آپ   �� � � آ� � � � �  �م � آ�ت �آ� �ا � �س 

     ��ں � � ۔ آ�ت ا��م � دو ا�م �۔ا�� اور آ�ت � �م و �ق  � ا��ل �

____________________ 

��،ا� �   )١( �
�
�  ا�ت ا�ى، ، � � � � �� �دار ا� ا�����

�
�وت، � � ��، ٦٢/ ٨  

��  ار�دا�ل ،�� � � �ا���،   )٢(
�
�
� ا�    ٨٥ /١ء،١٩٩٩ ،١ط،دار ا� ا��� ا��ل،� � ا� �

  ٢/٢ ا�ہ�رۃ   )٣(

  ١/١٨٧،دار ا�ء ا� ا�� ،ء١٩٥٧،�م ا�آن ا���ن �ا�ر�،� � �ا�،    )٤(

  )٣/١٥٢ ،ا��م،ا�ر� �� � � �۔( �اآپ ا�� ا� �م ا�ا� � �� �� �۔   )٥(

  ٢٨ /�٣وت، دارا�ء ا�اث ا�� ، ،ا�ا�ت � ا�ل ا�� ا�ا� � ��،،ا��    )  ٦(
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  �خ آ�ت-٢     ۔� آ�ت١  

  ا�ط �ز� � �� � �۔� � آ�ت � �� ِذ� �ر � �ت �� 

  � آ�ت �  ا��ل � ��  ۔١

  �  �  �   اس  اور �   وا� �   آ�ت  ا�  �اد �   آ�ت � ��   �ا�  �ص  وہ �    �  �  ا�ل

 ��، � � �ام �� اور �ل � وا� �� � �رے � �زل �  �آ�ت اور ر��ں � ا�ن 

�� � ا�ر � �  الداللة خفی اور الداللةظاهرة  �� آ�ت � ا�ط�۔ �ت ��

  �۔ 

  الداللةظاهرة ��۔

 اور � �� �ں۔� آ� الداللةظاهرة  ة �� � �ادا� آ�ت � � � ا�ظ وا� ، �� 

ان آ�ت � �� � �و� � �� اور � � � دو�ے �ر �� � �ف  �� � �ت �ا���

 :� ار�د �رى  �� �� � � � � اس �رے ہ ر�ع �� �۔� � اور �ہ � � و�و

ِه  َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َاِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َاْن ﴿ ِر اللّٰ ِانَّ الصََّفا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاى�

ًرا  فَِانَّ اللَّٰه َشاِكٌر َعِلْيمٌ    )١( ﴾ يَّطَّوََّف ِبِهَما  َو َمْن َتَطوََّع َخيـْ

اور �وہ �ا � ��ں � � �۔ � � � ��ٔ � � � � �ہ �ے اس �� (�ہ) � ��:

� � �ہ � � دو�ں � �اف �ے۔ (� �اف ا� � � � �م �) اور � �� � �م 

  ۔�ے � �ا �ر �س اور دا� �

� � �� وا� � � �  � اور �وہ �۔ � � � � د� � � اور �وہ اس آ� �ر� �

   اس �رے � � ا�ال �۔

 � �ت �وہ �� � �� وا� �۔ �ت � � اور �وہ� را� �  ؓ��ت �

� � اف � �� � �� �ج ہ �وا� �م �� � � � و  � در�� � � اس آ� �ر�� �

� ا�ظ  َأْن َال َيطَّوََّف ِبِهَما � ��� �� � � � ا� � �ن �� �� �  ؓ� ؟ �ت ��

� �� �اور � � ��۔اس آ� �ر� � �ن �ول � � � �ت  ا� � � ا�م � �ا�ر ا

  �   �اس  �و�م  و �   وہ �    �ر  � ہ  ��ں  ان  ا�م  از �   �۔اب �   �ج �  ��  ��اف

____________________ 

  ٢/١٥٨:ة    ا� �رۃ  )١(
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 � اس  � �� ہ � � و �وملسو هيلع هللا ىلص�ر � �اف �� � �ج  ��رے � �ال � � � آ� ا�ى 

�  �� اور � � اس � �اف � اس � �نہ � �و �و ملسو هيلع هللا ىلص�ج � � اس � �ر�ل ا� 

    )١(�ك �� � �از � ر�۔

 � و�وىٰ  ا� �س�ت  ،ا� �    ملسو هيلع هللا ىلص� � � � اور آپ � روا� �� � � 

� � ہ � روا� �� � � � � و�و  � � � �۔اور �� ا��ل �ت ا� ہ � � و�و

 ز� ، ا�  � � �� � �۔�ءہ � آ�ت �زل ��،اور � و�و�� � � �آن �� � 

 و�و �  �  �  ��   روا� �   �ءہ  �ح  دے۔ا�  �ڑ  ���اور��� ��  �  �    اور

�� رى�،� �ء ا�ر ،ا�ف،ا�م  � � � �ڑ� � �� �ہہ � �ل � � � و�و� 

   )٢(�۔ � � وا� ہ� �د� � و�و  اور ا�م �� 

  الداللة مجتمعةظاهرة  ۔ب

 آ�ت � � � ا�ادى �ر � � � �� � ��اور � ان 
� �

�آن �� � ا� �

اور آ�ت �آ� � ا�م � �ول � �� � �� �  �� �� �۔�ت �ۓآ�ت � � � �

� آ�ت � �ن �ول،ا�ء � �  ا�م ا� �� � �� �رت ر� � و� �آپ

  ��ق آ�ت � � �  � ا�م � ا�ط �� �۔

  � �  ����
�
  :� � �دى � � � �رے � ار�د �رى �����

ٰلی َعَلْيُكْم ِفی اْلِكٰتِب َوَيْستَـْفتُـْوَنَك ِفی ﴿ ُه يـُْفِتْيُكْم ِفْيِهنَّ  َو َما يـُتـْ
النَِّساِء  ُقِل اللّٰ

ِفْی يـَٰتَمی النَِّساِء الِّٰتْی َال تـُْؤتـُْونـَُهنَّ َما ُكِتَب َلُهنَّ َو تـَْرَغبُـْوَن َاْن تـَْنِكُحْوُهنَّ َو 

ْوا ِلْلَيٰتٰمی بِاْلِقْسِط َو َما تـَْفَعُلْوا ِمْن َخْيٍر فَِانَّ اْلُمْسَتْضَعِفْيَن ِمَن اْلِوْلَداِن  َو َاْن تـَُقْومُ 

  )٣( ﴾َعِليًما للَّٰه َكاَن ِبها

�گ � � (�) �ر�ں � �رے � �ٰى � �� �۔ � دو � ملسو هيلع هللا ىلص) اے ���:(

اس �ب � � د� � �ا � � ان � (�� �ح �� �) �� � ا�زت د� � اور � � 

____________________ 

 ا�ر،����� ا� �  ى،ا�ر   ) ١(
�

�وتى،� � ��  ، � �
�

���ء،١٩٨٧ ،دار ا� � ���
�
   ،إن ا� وا�وة � �� اهللا � �ب ��  ، �ب ا��

 
� ���:٦/٢٣، ٤٤٩٥  

�وت  ،ا�آنأ�م ،أ� � � أ� � ،ا�ص    ) ٢( � �� 
�
  ١/١١٦،ء١٩٩٤،  �ن ،دار ا� ا�������

    ١٢٧ /٤ : ا�ء �رۃ  )  ٣(
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� وہ ان � �ر�ں � �رے � � � � � ان � � � د� � اور �ا� ر� � � ان � 

�� �ح �� اور (�) �رے � �ں � �رے �۔ اور � (� � د� �) � �ں � 

  ۔ �و � �ا اس � �� ��رے � ا�ف � �� ر�۔ اور � �� �

���� � ان آ�ت � �رے � �ال � � � آپ �ت �� 
�
 اس � �اد (���    ��� �

ا� �� � ا��ل �آن �� � �� � ۔  � �� � اور ازدوا�  ��ت � ا�ف �� � آپ

  )١(:� �   � � ا� ��

  )٢( ﴾ِخْفُتْم َاالَّ تـُْقِسُطْوا ِفی اْلَيٰتٰمی فَاْنِكُحْوا َما طَاَب َلُكْم مَِّن النَِّساءِ َوِاْن ﴿

ور ا� � � اس �ت � �ف � � � ��ں � �رےا�ف � ��� � ان � �ا � ا ��:

   �ر� � � � ان � �ح ��۔ 

� در�� � � ا�ں ت �وہ � ز� � �ت �� �ا� آ� �ر� � �رے � 

� � اے �ے �� � آ� اس � �� � � � � ا� � �� � �ا� � � اور اس � �ل 

ا�ف � �� �، اس � و� اس � �ل اور ��ر� � �� � � �� � اس � �دى � � � � � 

� �ے، اس �ر � � اس � ا� � � دے � اس � دو�ا د�، �� ا� اس � � � � � ان � ��ں 

� �ح �� � � � ان � �� ا�ف �� (� ان � �� �ح � � �) اور ان � �ن � �� 

   )٣(۔� ان �ر�ں � �ا � � �� �ح �� ا� � د� اور ا� � د� �

درج �� �ص � �� �� �� ز� �� � �رت � �ح � �رت �د� �اور �ق 

 � ����
�
� ادا� ا� �ح �زم � � � �م �رت ��ح � �رت � �زم � اور ا� � �� � � ���

   � آورى � � �� �� � � �ح � �� � � د� � �۔�ح � � �ق �

  الداللة متفرقةظاهرة ۔�ج

ا� � آ� � ا�ء � �� � � � آ�  ا� آ�ت �  ا� ا�  � � �� � � آؓپ 

  �  � � ا��� �۔

____________________ 

   ٤/١٦٦٨،  ٤٢٩٧،��   ، �ب ا� ،�ب �رۃ ا�ء � �رى  ) ١(

  ٤/٣:  ا�ء �رۃ   )٢(

   ٤/١٦٦٨، ٤٢٩٨،��   ، �ب ا� ،�ب �رۃ ا�ء � �رى   ) ٣(
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� �� ر�� �  آپ، دو �ل � � �� ر�� �  �� �   �ت �� �

 �۔ آ�  �ر� � �� � ا� � ۔ ار�د �رى ��

ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعةِ ﴿   )١( ﴾أُمََّهاُتُكُم الالَّ

  �ام �۔�رى ر�� وا�ہ اور �رى ر�� � � � ��: 

اس آ� �ر� � ر�� ر�ں � �� �  � � � ۔� � �ت ر�� � �رے � 

   �۔ا� دو�ى آ� �ر� � ار�د �رى �ٰ� 

  )٢( ﴾َواْلَواِلٰدُت يـُْرِضْعَن َاْوَالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َارَاَد َاْن يُِّتمَّ الرََّضاَعةَ ﴿

ور �� ا� �ں � �رے دو �ل دودھ �� � (�) اس � � � � � �رى �ت ا��:

  � دودھ �ا� ��۔

  ��   ۔ �ت   �  �   �ص �  �  �   ر��  �ت �  �  �   ر�� ���

  � �� �� �۔� � درج ذ� روا� )٣(ر�� �  اور �ّد ر�� � �� � اورآپ

 �� � روا� � � ان � �� � �ا� � � دى � ا�(�� � �ا� �)�ت �� 

� ا� � �ت ام �م � ا� � � �س �� ا� دودھ ��۔ �� �ت ام �م ملسو هيلع هللا ىلصزو� � 

 اس � � وہ �ر � � اور �� دودھ � �� � و� � �ا ر�� ر� �� � ، � ان � � �ر دودھ �� 

   )٤(� �س � �� �۔ �� � دس �� دودھ � ���۔ �ا  اور اس � � �ت �� 

  د۔�� �رض آ�ت

،�ے �� اور ز�ك � � �� �۔�ت �آن �� � �� �رض آ�ت � در� � 

� �آن � �  ملسو هيلع هللا ىلص�� ا��  �ت ��ول ا�م �آن � � �� � اورآپ  ��

��   ��۔�ت  �ت  ا�م  �۔  آ�ہ ��  �   �ول  �ن �   ،ا�م  �ر�ں �   ا�م �آ�

____________________ 

  ٢٣ /٤ : ا�ء �رۃ   )١(

 ٤/٢٣٣ :ة      ا� �رۃ  )٢(

 �ب � �م ا�� �ب ا��ع،  ،� ��ى  )  ٣(
�
��ن��

�
  ٤٥٥/ ٣،  ��١١٥٠ ،و� ا����

)٤(       � �اا�،
� �  ، � ا�ى،�� �دار ا� ا�����

�
�وت� � ��  �م � ء،٢٠٠٣ن،� ،،  �ب � �ل � �� �ب ا��ع،

  ٧/٧٥٢،    ١٥٤١٦،���ع ا�
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�  � پ اور �� �رض � �رت � آ آن  �ك � � � �رض � �ك � � �ہ � � � ���

  ��  ا�ر ��� �۔

�  رؤ� �رى �� � � آ�ت � �رض � آ� � ان آ�ت � � � �� �ام

  ا�از � � �ہ �ل �۔ � �ء � اس � � ��ّ� ا�ف �� �� �۔  �ت ��

�  � �س � �ا � � �ت �� � روا� � � � �ت ��  �وق

� ا� رب � د� � � �� اس � ا� ملسو هيلع هللا ىلص� �)� � � � � � ��� اے ا� �� (�وق

�� آپ � �رے � � �ا �ٹ ��،�وؒق 
�
��  � � � �  �� � � � �او ر� � ام ا���

   :�اور �ى � �۔�  ا� �و� � �آن � � ار�د � ���

  )١( ﴾َوَلَقْد رَٰاُه بِاْالُُفِق اْلُمِبْيِن  ﴿

 � (آ�ن � � �رے �) ��: �� �رے � د� � � ا�ں � اس (��)

 ۔�

   )٢( ﴾َوَلَقْد رَٰاُه نـَْزَلًة ُاْخٰرى﴿

  ۔�ر � د� �اور اور ا�ں � اس � ا� ��:

� ان آ�ت � �رے ملسو هيلع هللا ىلص� ��� اس ا� � � � � � � � �� �ت ��

� ��� � � وہ �ت �ا� � ا�م �،اور � � �ت �ا� �  � �ال � � آپ

 آ�ن � ز� � �  ا�م � �ف دو �� ا� ا� �� � د�� � �ت �ا� � ا�م 

 ���۔

  :� ���� � � � ا� � � ��ن � � �ت ��

رُ َال ﴿   )٣( ﴾ُتْدرُِكُه اْالَْبَصاُر  َوُهَو يُْدِرُك اْالَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطْيُف اْلَخِبيـْ

(وہ ا� � �) �� اس � ادراك � �� اور وہ ��ں � ادراك �� �۔ اور وہ ��:

  � �� وا� �دار �۔

  

____________________ 

��رۃ  )  ١(   ٢٣ / ٨١ : ا���

 ١٣ / ٥٣ ا�:�رۃ  ) ٢(

  ١٠٣/ ٦ : ا��م �رۃ  ) ٣(
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 :�  ا� �ح ا� دو�ى � ار�د�رى ��

ُه ِاالَّ َوْحًيا َاْو ِمْن وَّرَائِ ِحَجاٍب َاْو يـُْرِسلَ ﴿  َوَما َكاَن لَِبَشٍر َاْن يَُّكلَِّمُه اللّٰ

   )١( ﴾ َما َيَشاُء  ِانَّه َعِليٌّ َحِكْيمٌ  َرُسْوًال فَـيُـْوِحَي بِِاْذنِه

 اس � �ت �ے � ا�م (� ��:  ذر�) � �اور � آد� � � � � � �ا

�دے��� � �� �� � دے � وہ �ا � � � � �ا �� ا� �ے � وہ �� 

  ۔  وا�� ر� (اور) �

��   �  �ت  ا�  �۔�ت ��  �  �   �ر� ��   ذ�  درج ��  �  ��  �

   :� ���  ملسو هيلع هللا ىلص� روا� � �� � � آپ ملسو هيلع هللا ىلص� �� �رى

َال ُتْدرُِكُه اْالَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْالَْبَصاَر قال:َلْو َأنَّ اْلِجنَّ َواِإلْنَس َوالشََّياِطيَن ((

  )٢())َواْلَمالِئَكَة ُمْنُذ ُخِلُقوا ِإَلى َأْن فَـنَـْوا َصفُّوا َصف�ا َواِحًدا َما َأَحاُطوا بِاللَِّه أََبدً 

اور � (وہ ا� � �) �� اس � ادراك � �� اور وہ ��ں � ادراك �� �۔ ��:

� � و ا� ، �� اور �� �م ��ت � � �ا � � �  �ں � �  ا� ا� � 

  � � � �� � ا� � ا�� � � � �۔

��   �رى  د رؤ� ��   ر� �  �  ��   �ر�  آ�ت ��   �ت  )٣(رج  ا��ل �   ان اور

  � � �ت � د� �۔  ��

 خفی الداللة ۔ر

� ا� �م � � � اور �اد � �رض � � ��ہ �ں اور � �چ اور �ّ� � � � آ 

� � � � ا�ر � � � ��� � �� � و� � اس � � � �� �۔�آن �� � ا� 

 ان آ�ت �ر� � � � ���ة ا���آ�ت �ر� � � �   � �ح ا�م ا�ط �  ����� 

 �ف ا�رہ � ���۔ 
�
  � درج ذ� دو ��ں � ا�ط �۔  آ�ت � �ت �� � ا����

  

____________________ 

  ٥١/ ٤٢: ا�رىٰ  �رۃ  )١(

� �  � ا�آن ا� ،   � � � ا در� � ا�ر ،ا� ا� �� ،�ا��   )٢(
�
� � �ار � ا�ز،ا� ا���

�
، ا�����د��

  ١٣٦٣/ ٤ھ ،  ١٤١٩ ، ٣٢٧

، ا�ا زى ،� � � ،  )  ٣( ��� �
�
 ا�� �

�
 ٩٩/ ١ھ ، ١٤٢٠ا�� ،�وت ،  ث اا را�ء ا �د��
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  تاويل ھ۔

  �ت ��
�
 � �  � ا���� آ�ت � �ر� � �و� �� � � � �ہ � �ّ�ت 

  �۔

  :� ار�د �رى ��

والَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا ﴿

َعَلْيُكْم ِفيَما فَـَعْلَن ِفي أَنـُْفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه ِبَما فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال ُجَناَح 

   )١( ﴾تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

اور � �گ � � � ��� اور �ر� �ڑ �� � �ر� �ر � دس دن ا� آپ � ��:

��ہ �م (� �ح) �� � ان رو� ر�۔ اور � (�) �ت �رى �� اور ا� � � 

  ۔� � �ہ �۔ اور �ا �رے � ��ں � وا� �

 � � � � � �ّت �ار� �   دس دن �ر  � �ّت �ر � اور اس آ� �ر� � �ہ

��   �ت �   اس �  �  �  �  �   �  ��ن �  �  ��  ��   ا�  �ہ ��  �  ��و�

  دو�ے �م � �ّت � �ت �ار � �۔

  � � �م � �ار �  � �ىٰ  �ت �وہ � روا� � � �ت �� د� � �ہ ّ�ت 

�) � �اہ �ہ �  ا� � ام �م (� ا�م �ت � � � � آؓپ   � �ت �� �۔اس �ىٰ 

   )٢(� � �� �۔

  تعليل ۔و

 � �د �ا� دو�ے وا�ت 
�

 �ن �� � ۔ اس � � � � � ّ�
�

� � �اد ا�م � ّ�

  :� اس  � � ا�ق � �� ۔� �  ا�ء � �رے � ار�د �رى �� �

  )٣( ﴾ِمْن ِنَسائِِهْم تـََربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهرٍ ِللَِّذيَن يـُْؤُلوَن ﴿

   ا� �ر�ں � �س �� � � �� ان � �ر � � ا�ر �� ��۔ � �گ ہو��:

____________________ 

 ٢/٢٣٤: ةا��رۃ   ) ١(

)٢ (   ���
�
�  ،� � ا�زاق،� ا�زاق � ��م  �،ا���

���
��� ا ��

�
�� -�ا

�
 ا�� ،�ب ا�ق ء،١٤٠٣ ،ا��� ��

�
��

�
�  � ����ب أ��

�
�� ،

٧/٢٩، ��١٢٠٥٤  

  ٢/٢٢٦: ةا��رۃ  ) ٣(
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 �ر � � �۔ا�ء � � ت �ر� � �ق وا� � � �   ا�ء � �ت �ر �ہ  اس آ� �ر� � 

� را� � � � ا�ء � �ت �رى �� � �  �ت ��)١(�رے � � ا�ال �۔� اس 

�ق وا� � �� � �� � ا�ر �� ���� وہ �� � ا� �ى � روك � اور �� �  �ق دے 

   )٢(دے اور آپ � اس � � � اس آ� �ر� � � �

  )٣( ﴾الطََّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانٍ ﴿

�ق (�ف) دو�ر � (� � دو د� �ق دے دى �� �) � (�ر�ں �) � � �� ��:

  �� (�ح �) ر� د� � �� � �� �ڑ د�۔

  ��ز۔آ�ت ��� � � ا� 

ان آ�ت �ر� �  � �آن �ك � آ�ت �ر� �� � � د�� �ے ��ت ��

  �� � ا� �� �۔

  :� � اس آ� �ر� � ار�د �رى �� � 

تِِهنَّ َوَأْحُصوا ﴿ َة َواتـَُّقوا يَاأَيـَُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ اْلِعدَّ

اللََّه رَبَُّكْم َال ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوتِِهنَّ َوَال َيْخُرْجَن ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة 

  )٤( ﴾ُمبَـيـَِّنةٍ 

اے � (��ں � � دو �) � � �ر�ں � �ق د� � � �ت � �وع � ��:

�ر ر�۔ اور �ا � � �را �ورد�ر � ڈرو۔ (� � � �) ان � (ا�م �ت �ق دو اور �ت � 

____________________ 

� �ل � � � �ر � �ر �� � ا� �� � ��� � ����ں � � وہ �ق دے �ت ا� �   ) ١(

 اور  دے اور�ق اس و� � � �� � � �ق دى � �� اور �ت �ن،�ت �،�ت ا� دردآء

 ا�ر( �� اور �رہ دو�ے �� ر�ان ا� � � � ا� �ل �۔ �ت
�

�ب �ل اهللا ��  ،�ب ا�ق ى�

 �ہ �ر� � �ق � �� � لِلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم تـََربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهرٍ {  ) ا� �� � � � � � �ع �ر

 �،�ت �ن،�ت �،�ت ا� �د، �ت ا� �س،�ت ا� �،�ت ز� � ���ت 

 ١/٩٤، اور �� � � � �وى � � � �د�  � ا� �

�ء،ا�ى �   )٢( ٕ�ن �ء وإ� �،�ب ا���
�
� ���

�
�

 أ
�
��� �� ا�� � �� أر�    ،٧/٣٧٨ ،١٤٩٩٦: ��، �ب � �ل ��

 ٢/٢٢٩:ة    ا��رۃ   )٣(

  ١ /٦٥: ا�ق �رۃ  )٤(



  ��     �� �ت � ا�ِطِِا�م 
 

121 

�) ان � �وں � �� اور � وہ (�د �) �۔ �ں ا� وہ �� ��� �� (� �ل د� 

  )۔��

 ٰ
�

   )١(�� �۔(ر��)� و�ب � � ا� اس آ� �ر�   � � � �دوران �ّت �

� �ل � � � �� � �  ر��، �ن � � � �� � � � � �ّت  �ت ��

   )٢(� �ت �رى � � ��۔

  ح۔آ�ت  � �م � ا�م � ا�ط 

 اور آپ�ت ��  �  �آن �� � آ�ت �  � �آن �ك � �ا ادراك اور � �� 

�رو� ��� � اور آ�ت  � ا�ظ  اور �م �ا�م � ا�ط ��� � � � درج ذ� روا� � وا� 

  �� �۔

� روا� �ن � � � � اس � � �ت � � �ت �� �ت ا� �س

� ا� � � ��� ۔�ت �� وا�ں � رو� � � � �اب �� � ۔� � � �ت �� 

 ر�ل ا�  اس � � وا�ں � رو�� و� �� � ���� ا� �ٰ�  ملسو هيلع هللا ىلصر� ��ا   � (�)�� 

   ��(�)� �اب اس � � وا�ں �رو�� و� �� �   � ا� �ٰ� �  � ملسو هيلع هللا ىلص� �اب د� � � آپ

  � �آ ن �ك � اس آ� �ر� � ا��ل �۔ �ت �� )٣(� اور ز�دہ � د� � ۔

  )٤(﴾َوَال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴿ 

 ۔ا�� �اور �� � � (� �ہ) � �� �  ��:

  ۔�خ آ�ت٢

 اور �رج � � :� � � �� � ۔ � � � ازا� �� �  � �  ۓ��� � �ا� � زا� � د� 

د�۔ا� �ح � �ل � � � � ا�ل �� �۔(� ا� � � دو�ى � � �� �ار د�)۔ � � 

____________________ 

 ٥/٣٤٨،�م ا�آنا     )١(

�� ا� ا�    )٢( ���
�
 وا��ر ا� � ،� اهللا � �، �

�  ٤/٥٥، ��١٢٠٣٦: ،�ب ا�ق،ا����ض،ا�� � ،ا��د��

 ا�ر   )٣(
�

 � �ء ملسو هيلع هللا ىلص �ب �ل ا�،�ب ا�� ،ى�
�

�� �ب ا���
�

 ٤٣٠: ١ ��� ����� )ا( ��

  ٦/١٦٤:  ا��م �رۃ   ) ٤(
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� ��ن   � ا�ل �� �� � �� � � �ا � �را � � د�   اور � � � � �ل ا� ��ر� (ا� �) 

  ۔)١(�

   )٢( ﴾ِانَّا ُكنَّا َنْستَـْنِسُخ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلْونَ  ﴿

  � � � � �� � � �ا� �� � ��:

  :� � �از �آن � � درج ذ� آ�ت �ر� � �   

َها َاْو ِمْثِلَها﴿    )٣( ﴾ َما نـَْنَسْخ ِمْن ٰايٍَة َاْو نـُْنِسَها نَْاِت ِبَخْيٍر مِّنـْ

� � آ� � �خ � د� � ا� �ا�ش �ا د� � � اس � � � و� � ��:

 ۔اور آ� � د� �

ْلَنا ٰايًَة مََّكاَن ٰايَةٍ ﴿    )٤( ﴾َوِاَذا َبدَّ

  اور � � �� آ� � آ� � � �ل د� �  ��:

 � � ��� � � دى � � � � � � � �ول �آن ان آ�ت �ر� � ا� �ٰ� 

  :��رے � درج ذ� دو را�  ��دوران � � � �رى ر�  �۔�ت �� � �خ آ�ت  

  ا۔آ� � � �خ � اور �وت �� �

را��� ان آ�ت � � �خ � � �وت ��   �خ آ�ت ��رے  � �ت ��

  :� �۔اس � �ل � ار�د �رى ��

  )٥( ﴾يَاأَيـَُّها اْلُمزَّمُِّل  ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِليًال  ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه َقِليًال ﴿

:���)   �ملسو هيلع هللا ىلص) اے  ر� �  �   �ے  � ۔ �  �ڑى �   �و �   �م �  رات

  (�م) آد� رات (� �و)  ۔رات

درج �� آ� �ر� � � � �ز � � د� � � � � � � �ز � �ض �� � د� �۔اس 

  � �خ � � �۔  )٢٠(آ� � � � ا� �رت � آ� �� 

____________________ 

  ،ا� �م ،� � ا�   ) ١( � دارا� ا����  ،ا� � وا� خ � ا�آن  ا��� ��
�
�وت ،   ،� �   ٧ /١ ھ، ��١٤٠٦

 �رۃ   ) ٢( �
�

 ٤٥/٢٩: ا��

   ٢/١٠٦: ا�ۃ  �رۃ  ) ٣(

  ١٠١ /١٦ : ا��رۃ  )  ٤(

  ٣-٧٣/١: ا���رۃ   )٥(
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  :� ار�د �رى ��  

اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثـُُلَثُه َوطَائَِفٌة ِمَن ِإنَّ رَبََّك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم َأْدَنى ِمْن ثـُُلَثِي ﴿

ُر اللَّْيَل َوالنـََّهارَ    )١( ﴾الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه يـَُقدِّ

:�� �   رات ��   دو (�)   �گ �  ��   �رے  اور �  �  �  ��   �ب  �ورد�ر �را

�� �۔ اور �ا � رات اور دن � ا�ازہ �� اور (�) آد� رات اور (�) �� رات �م � 

  ر� �۔

��� � � اس �رت(ا��)  � اول � � �م ا� �ض �ا اور �ل �  �ت �� 

� ا�ب � � �ز �ر �� � ادا �� ر� �ں � � ��ں �  ملسو هيلع هللا ىلصاور آپملسو هيلع هللا ىلص� � ��

� آ�� � �� � د��� � � �خ   اس �رت � �� � آ� ا�ى  ا� ��ورم آ � ، �رہ �ہ � �

� � اور ا�ب � � �� ر� �۔ اور � ��(اس آ� �اس � � � � رات � �م ��خ � 

  )٢(اور � � �۔  ،�دہؒ  ، �ؒ،��ؒ �ت ا� �سؓ   - د� �

  ب۔�م �

�آن �� � � آ�ت ا� � � � �رے � ا�ف � را� � � وہ  �خ ا� � � 

  � را�  � �  � آ�ت �ر� � � اور ان آ�ت � � �� �۔ �ت ��

  :� ار�د �رى ��

  َو ِاَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة اُوُلوا اْلُقْرٰبی َو اْلَيٰتٰمی َو اْلَمٰسِكْيُن فَاْرزُقـُْوُهْم مِّْنُه َو ﴿

   )٣( ﴾قـُْوُلْوا َلُهْم قَـْوًال مَّْعُرْوفًا

اور � �اث � � � و� (� وارث) ر� دار اور � اور �ج آ�� � ان � � ��:

  ۔� دے د� �و۔ اور �� �� � � آ� �واس � � 

اس آ� �ر� � �رے  � � ا�ب � �ل � � اس آ� �ر� � � �خ �۔  � � 

�ت ا� �س اس آ� �ر� � �رے � ���۔�  ۔)١(�ت �� اس آ� �ر� � � � �

   ۔)٢(آ� � � �خ � �
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� ��  

 :اس �� � � ذ� �� �� �� �  

 ��
�
اور   ذ�� ،�� � ز�د� �ت  � آپ �� ا�   �� � ��ت �ام ا���

��  � ��ں � ا� �� � �� �ر د� � آپملسو هيلع هللا ىلص� ��  �ازا۔ د� ر� �
�
 ام ا��� اور

  � ا�م �� و�� � �و� وا�� � �اں �ر ��ت �ا�م د� �۔  ���ت 

��  � �ى �� و�ل � � �� ًملسو هيلع هللا ىلص� �� 
�
�� ��ت  ��ت �ام ا���

�� �ت �
�
۔ � �س آ� ���ا�م د�۔ �آن و� اور �� ا�م � � � �گ ام ا���

�� �ت ��
�
ا �� �� �ء �� � �ح �� و�، �وى، �، ا�ب، ا�ر � �م �   ام ا���

 ان � ا� �� در�� �� � � ر� �۔ �ت ��  ا� �ے � �� اور �گ 

  ��۔  �� � دور دراز � �وں � �ط � ذر� �� ��

 �ر �� �ت ��  � �� � و�ہ � در� �� � � � � � �،

� �م �آن، �ا�، �ل و�ام، �، ��ى، � در�� �� �۔ �ت ���ت �� 

د� �� اور �� ا�ر �  ��، �ب � �ر� اور �  � �� �رت �� �۔ �ت �

�� ا�� � ��� �ر�ں � �� آ�ہ � اور �ص �� �  آپ  � � �ر �� � ۔

�� ا�� � �دى �ر �آن �� � �م،ا�ار و ر�ز � ��  �رت �� ر� �۔آپ 

� �ن �ول، ا�ب،� و �� ،�رض و ��، �� و �خ  �آن �� � ا�م �� �ت �۔ 

  � � � � �ر ر� �۔ 
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 واألسوة الحسنة عالقة التربية بالتعليم
The Relationship of Character Education, Education and the Role 

Model of the Holy Prophet 

  * د/عبد الحميد خّروب

ABSTRACT 
 

The bond of education and character education is like that of body 
and soul. In the comprehensive process of Islamic character building, 
education is an integral part. Character is the provision for life journey 
where as education is the light on the path.  

The recognition of distinct objectives of education and trenchant 
targets of character education is necessary to solve the crisis of character 
faced by contemporary world. Education is a lightening experience to 
develop the skills and awareness whereas character education helps the 
individual to be sincere with himself, obedient to his Lord, and compliant 
with the moral values which is the outcome of character education.  

The curricula of education, no matter how powerful and evolved 
may it be, need to be translated into behavior. Therefore, a role model is 
needed to achieve educational goals. The work of the prophet was 
characterized with deep insight, strong determination, firmness, honesty. 
These virtuous qualities caused to enlighten hearts with the right faith.  

Character cannot be built thorough ease and quiet, it is a process 
built upon a philosophy and laws, which springs from the moral values 
followed by the society.  

Islamic character education evolved from the infallible sources of 
Islamic Sharia: The Qur’an and Sunnah of the beloved Prophet Muhammad 
(S. A. W) who formed the characters of his noble companions (R. A) in best 
manner and equipped their generation with everything they needed to lead a 
successful life in this world and in hereafter.  

This paper elucidates the connection between education and 
character education, and sheds light upon the importance of role model in 
bringing the change as well as covers the major restraints that shackle the 
process of education and character education.  
 

Keywords: Education, Role Model, Character, Islamic shariah, Quran, 
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،  وعالقته بالرتبية، والتعليم جزء منها، جلميع قوى اإلنسان، الرتبية اإلسالمية عملية شاملة كاملة

وال ينقطع عن ، حىت ال تنهار قواه، فإذا كانت الرتبية الزاد الذي يتقّوى به املسافر، كعالقة الّروح باجلسد

ويصل إىل ، كي يأخذ حذره،  ويكشف له آفات الطريق، فإّن التعليم هو املصباح الذي ينري له دربه، سريه

  . بّر األمان

ألّن اخللط بينهما عدم وضوح ، أمر يف غاية األمهية، ني أهداف الرتبية وأهداف التعليموالتمييز ب

وتطوير ، فإذا كان التعليم يهدف إىل تنمية مهارات اإلنسان، من أسباب أزمة الرتبية احلديثة، مفهومهما

وبذلك يكون ، هوجمتمع، وربّه، فإّن هدف الرتبية هو إحداث تغيري يف تعامل اإلنسان مع نفسه، معارفه

وهذا العمل . وهو الثمرة النهائية للعملية الرتبوية، وفكره وأخالقه وسلوكه، التغيري قد مشل عقيدة اإلنسان

اليت تنبع من منظومة القيم اليت ، بل هو علم له أصوله وقواعده، وال يتحرك بعشوائية، اليكون من فراغ

  . ويستمّد منها حركته، ينتمي إليها ا�تمع

أصحابه،  وقد رّىب الّرسول والرتبية اإلسالمية مرجعها إىل القرآن الكرمي، وسّنة الّرسول

ُهْم  أحسن تربية، وعّلمهم ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـْ

ُلو َعَلْيِهْم َآيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلِّ    . )١(ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَـْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبٍني﴾يـَتـْ

ويف سطور هذا البحث حماولة لتوضيح العالقة بني الرتبية والتعليم، وبيان أمهية القدوة احلسنة يف 

ا، وهذا ما سوف أبّينه خالل التغيري، ورصد أهّم العوائق اليت تعرقل عملية الرتبية والتعليم عن حتقيق أهدافه

  املباحث التالية: 

  . اصطالحاً الرتبية والتعليم لغة و : املبحث األّول

   . الرتابط بني الرتبية والتعليم: املبحث الثاين

  . معوقات الرتبية والتعليم: املبحث الثالث

  . األسوة احلسنة: املبحث الرّابع

  . اخلامتة وفيها أهم النتائج

  : اصطالحاً و  لغةً : التربية والتعليم: المبحث األّول

  : وهي، ثالثة أصول لكلمة الرتبية العربية اللغة معاجم ذكرت: التربية لغة

ْصِلح: والّربُّ . والصَّاحب، واخلالقُ ، املالكُ : فالّربُّ ، عليه والقيامُ  الشيءِ  إصالح  -١
ُ
. للّشيء امل

  . إصالحها على قام إذا، َضيعَته فالنٌ  َربَّ  يقال

 ِفيَنا َولَِبْثتَ  َولِيداً  ِفيَنا نـَُربِّكَ  َأملَْ  َقالَ ﴿: تعاىل قوله يف كما،   والرعاية تعين التنشئة �ذا املعىن والرتبية

____________________ 
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  اْرَمحُْهَما َربِّ  َوُقلْ  الرَّْمحَةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ  َهلَُما َواْخِفضْ  ﴿: وقوله سبحانه وتعاىل، )١(﴾ِسِننيَ  ُعُمرِكَ  ِمنْ 

  . )٢(﴾َصِغريًا َربـََّياِين  َكَما

  :  األعرايب وعلى هذا املعىن يتنزل قول

  )٣(ربيتُ  و�ا منزيل مبّكة فإين عين سائالً  يكُ  فمن

 إذا، البلدةِ  �ذه الّسحابةُ  أربَّت يقال. األّول لألصل مناسبٌ  وهو، عليه واإلقامةُ  الشيءِ  لُزوم -٢

  . رَباباً  السَّحاب ُمسِّي ولذلك َمَطٌر؛ �ا يزال ال: َمَربٌّ  وأْرضٌ . داَمْت 

  . تستغرق مجيع مراحل حياة اإلنسان، وهذا يعين أّن الرتبية عملية مستمرّة

 َويـُْرِيب  الرِّبَا اللَّهُ  َميَْحقُ ﴿: تعاىل قوله يف كما،  وبذلك حيصل النمو والزيادة ،)٤(للشَّيء الشيء ضمُّ  -٣

َها أَنَزْلَنا َفِإَذا َهاِمَدةً  اْألَْرضَ  َوتـََرى﴿)٥(﴾أَثِيمٍ  َكفَّارٍ   ُكلَّ   حيُِبُّ  الَ  َواللَّهُ  الصََّدَقاتِ   اْهتَـزَّتْ  اْلَماء َعَليـْ

   )٦(﴾َ�ِيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ   ِمن َوأَنَبَتتْ  َوَرَبتْ 

  : اصطالحاً التربية 

عبارة  وبذلك تكون الرتبية، أن املعاين االصطالحية مرتبطة مبعانيها اللغوية، من مزايا اللغة العربية

  . يف مجيع مراحل حياته، عن التنشئة والرعاية اليت تعىن بتنمية مجيع جوانب شخصية اإلنسان

  : التعليم لغة

...  غريه عن به يتميـَّزُ  بالشيء أثَرٍ  على يدلُّ ، واحد صحيح أصلٌ  وامليم والالم العني) علم(

 واهلاء، جدا عاملٌِ  أي َعالَّمةٌ  ورجل، عرفه، ِعْلماً  يعلمه بالكسر الشيء "وَعِلم. )٧(اجلهل نقيض: والِعْلم

 بل للتكثري هنا التشديد وليس، فتَـَعلَّم تـَْعِليما الشيء وَعلََّمهُ  ... إياه فأْعَلَمه اخلرب واْستَـْعَلمهُ ، للُمبالغة

وقوله ، )٩(﴾ َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاء ُكلََّها ﴿: ومنه قوله تعاىل. )٨(" أعلم مبعىن تـََعلَّمَ  أيضا ويُقال، للتعددية

____________________ 

 ١٨: اآلية، الشعراءسورة   )١(

  ٢٤: اآلية، اإلسراءسورة   )٢(

  ١٤/٣٠٤بريوت،  صادر دارلسان العرب، ط أوىل،  ،حممد بن مكرمابن منظور،   )٣(

 دارهارون،  حممد السالم عبد :قيقحت اللغة، مقاييس معجم ،زكريا بن فارس بن أمحدابن فارس،   )٤(

  ٣٨٢ - ٢/٣٨١، م١٩٧٩الفكر

  ٢٧٦: اآلية، البقرةسورة   )٥(

 ٥: اآلية، احلجسورة   )٦(

  ١١٠ -  ٤/١٠٩ ،اللغة مقاييس معجم  )٧(

بريوت  ،ناشرون لبنان مكتبة، خاطر حممود قيق:حتخمتار الصحاح،  ،القادر عبد بن بكر أيب بن حممدالرازاي،   )٨(

 ٤٦٧ :ص، م١٩٩٥

  ٣١: اآلية، البقرةسورة   )٩(
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  . )١(﴾ َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلمُ  ﴿: أيضا

  : اصطالحاً التعليم 

لتكون هلم القدرة ، عنده من معارف ومهارات إىل املتعّلمني هو نشاط يقوم به املعّلم لنقل ما

  . وحتّمل املسؤولية، على املعرفة

 الترابط بين التربية والتعليم: المبحث الثاني

ألّن الفصل بينهما له أضرار كثرية ، أمر البد منه، ومما سبق يتبني أن اجلمع بني الرتبية والتعليم

 ويقّدمون، عليهما مجيعا حيرصون كانوا  أ�م جند السلف سري إىل نظرنا وإذا، على حياة الفرد وا�تمع

 : أيب يل قال يقول الشهيد بن حبيب بن ابراهيم فهذا، العلم على الرتبية

 فإنّ  وهديهم، وأخالقهم، أد�م من وخذ، منهم وتعّلم والعلماء الفقهاء ايت بين يا"

 . )٢("احلديث من كثري  من لك أحّب إيل ذاك

 ٰيأَيـَُّها﴿: تعاىل اهللا قال، ومن هنا نعلم أّن الرتبية والتعليم عبارة عن مسؤولية البد من القيام �ا

  . )٣(﴾َوٱحلَِْجارَةُ  ٱلنَّاسُ  َوُقوُدَها نَاراً  َوَأْهِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقواْ  ءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ 

،  منه بعض الولد ألن األوالد؛ فيه دخل ﴾أَنُفَسُكمْ  ُقواْ ﴿: قال ملا: العلماء وقال": القرطيب قال

 سائر إفراد بالذكر يفردوا فلم ﴾بـُُيوِتُكمْ  ِمنْ  تَْأُكُلوا َأنْ  أَنـُْفِسُكمْ  َعَلى َوال﴿: تعاىل قوله يف دخل كما

  . )٤("األحكام من ذلك غري إىل، واآلثام املعاصي وجيّنبه واحلرام احلالل فيعّلمه، القرابات

َمامُ  ،َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ ، رَاعٍ  ُكلُُّكمْ  «: على هذه املسؤولية بقوله وقد أكد الّرسول  ،رَاعٍ  اْإلِ

 َوِهيَ  ،َزْوِجَها بـَْيتِ  ِيف  رَاِعَيةٌ  َواْلَمْرأَةُ  ،َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  ،رَاعٍ  َأْهِلهِ  ِيف  َوالرَُّجلُ  ،َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ 

  . )٥(»َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  ،رَاعٍ  َسيِِّدهِ  َمالِ  ِيف  َواْخلَاِدمُ  ،َرِعيَِّتَها َعنْ  َمْسُئوَلةٌ 

، يلونه فيما بالنصيحة يأمرهم، يليه ما على املؤمتن احلافظ: هنا ها الرّاعي معىن": اخلطايب قال

وتبدأ . )٦("به ومؤاخذون، عنه مسؤولون أّ�م وأخرب، يضّيعوا أو منه إليهم وكل فيما خيونوا أن وحيّذرهم

____________________ 

 ١١٣: اآلية، النساءسورة   )١(
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 عامل دار، البخاري مسري هشامحتقيق: ، القرطيب، القرآن ألحكام اجلامع ،أمحد بن حممد اهللا عبد أبوالقرطيب،    )٤(

 ١٨/١٩٥ ،م٢٠٠٣السعودية  العربية اململكة، الرياض، الكتب

  ٢٥٥٨، رقم ٤١٣: البخاري، اجلامع الّصحيح، كتاب العتق، باب العبد راع يف مال سّيده، ص  )٥(

  ٣/٢م، ١٩٣٢ ،سوريا -، حلبالعلمية املطبعةمعامل السنن، ط أوىل،  ،حممد بن مدحم سليمان أبواخلطايب،   )٦(
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قال مجال ، اإلنسان الرتبية والتعليمحيث أّ�ا احملطّة األوىل اليت يتلّقى فيها ، هذه املسؤولية من األسرة

 : القامسي الدين

 نقش كل  عن خالية ساذجة نفيسة جوهرة الطاهر وقلبه، والديه عند أمانة والصيب"

، وعلمه اخلري عود فإن، إليه به ميال ما كل  إىل ومائل نقش ما لكل قابل وهو، وصورة

 . )١(ومؤدب" له معلم وكل أبواه ثوابه يف وشاركه، واآلخرة الدنيا يف وسعد عليه نشأ

فإن كانت مقررا�ا ومناهجها يف ، هي املدرسة، واحملطّة الثانية اليت هلا أثر كبري يف تربيته وتعليمه

، أثّرت سلبا عليه، وإن كانت غري ذلك، وعلى جمتمعه، نشأ نشأة تعود باخلري عليه، املستوى املطلوب

  . وعلى جمتمعه

  : التربية والتعليممعّوقات : المبحث الثالث

فيكتسب منه اخلربات ، جند احمليط الواسع الذي ميارس فيه اإلنسان حياته، بني األسرة واملدرسة

بل دو�ا عقبات  ، ليست مفروشة باألزهار والورود، وهذه العملية الرتبوية، به ويتأثّر، ويؤثّر فيه، املتنّوعة

  : وأهّم هذه املعّوقات هي، الّصالح واإلصالحوحتقيق ، تعوق اإلنسان عن االستقامة، كثرية

  . فساد األسرة -١

  . فقدان األسوة احلسنة -٢

  . خلطة الّسوء -٣

  . فساد احمليط االجتماعي -٤

  . ضعف مناهج الرتبية والتعليم -٥

  . التغريب الفكري – ٦

لقامسي عن ا قال مجال الدين، فساد األسرة إال أّن أشّده خطورة، ورغم خطورة هذه املعوقات

 : تأثري األسرة الفاسدة يف األبناء

. . . . عليه القيم رقبة يف الوزر وكان، وهلك شقي، البهائم إمهال وأمهل الشر عود وإن"

 وصيانته، أوىل اآلخرة نار عن يصونه فبأن، الدنيا نار عن يصونه األب كان  ومهما. . 

 وال، التنعم يعوده وال، السوء قرناء من وحيفظه األخالق حماسن ويعلمه ويهذبه يؤدبه بأن

 هالك فيهلك كرب  إذا طلبها يف عمره فيضيع، الرفاهية وأسباب الزينة إليه حيبب

 . )٢("األبد

____________________ 

 الكتب دار، اجلنان الدين حميي بن مأمونقيق: حت، موعظة املؤمنني ،حممد بن الدين مجال حممدالقامسي،   )١(

 ١٨٤: صم، ١٩٩٥العلمية، 

 ١٨٤: صموعظة املؤمنني،   )٢(
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 : القيم كيف يتعّدى فساد اآلباء إىل أبنائهم فقال ابنوبّني 

 وأكثر، اإلساءة غاية إليه أساء فقد سًدى وتركه، ينفعه ما ولده تعليم أمهل فمن" 

 الدين فرائض تعليمهم وترك، هلم وإمهاهلم اآلباء قبل من فسادهم جاء إمنا األوالد

 . )١(كباراً"  آباءهم ينفعوا ومل، بأنفسهم ينتفعوا فلم، صغاراً  فأضاعوهم، وسننه

ألّن البناء املعّمر ، لينشأ األوالد تنشئة صاحلة، لذا ينبغي الرتكيز على االهتمام بإصالح األسرة

، وتذّوقه حالوة عبادته، وتقوية صلة اإلنسان باهللا تعاىل، وجدران متماسكة، إال على أسس متينةال يقوم 

يف  صامداً ، جيعل بناءه الّنفسي متماسكا، وااللتزام بطاعته، واملداومة على ذكره، وغرس اخلوف منه يف قلبه

  .تّد إال يف الفراغ الّروحيوال مت، لكّل محالت الفساد اليت تستهدفه مقاوماً ، وجه العواصف اهلوجاء

 : يقول الشيخ اإلبراهيمي

 عند جزاءها ولكن، الّصغر من باهللا واالتصال اخلري على الشابّ  ينّشأ أن لكبرية "وإ�ا

 عنفوا�ا يف للغريزة وجماهدةٍ ، وطغيانه جلاجه يف للهوى مغالبة من يصحبها ملا، أكرب اهللا

 يظّللهم الذين الّسبعة أحد اهللا طاعة يف ينشأ الذي الّشاب عدّ  السرّ  وهلذا، وسلطا�ا

 .)٢(ظّله" إالّ  ظلَّ  ال يوم بظّله اهللا

، تؤّدي إىل االنضباط الّنفسي، وهذا يدّل على أن العالقة الّصحيحة بني الرتبية بالتعليم

تعاىل يف وجتعله يراقب اهللا ، حتفظ له طهارة قلبه وروحه، فرتبية اإلنسان على جماهدة الّنفس، والّسلوكي

وإن ، أفلح، هي من واجباته اليت إن قام �ا، وتعّلمه أّن مسؤولية تزكية نفسه، السّر والعلن ويبتغي مرضاته

 َمنْ  َخابَ  َوَقدْ  زَكَّاَها َمنْ  أَفـَْلحَ  َقدْ  َوتـَْقَواَها ُفُجوَرَها فََأْهلََمَها َسوَّاَها َوَما َونـَْفسٍ ﴿: قال تعاىل، ضّيعها خسر

 . )٣(﴾ َدسَّاَها

، ألّ�ا تنكت يف القلب نكتا سوداء، واقرتاف املعاصي، كما أّ�ا حتّذره من عواقب االحنراف

 قـُُلوِ�ِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكال  ﴿: قال تعاىل، وتزّين له الباطل، مكّونة غمامة تقف حاجزا بينه وبني رؤية احلقّ 

 . )٤(﴾ َيْكِسُبونَ  َكانُوا  َما

  

____________________ 

، دمشق البيان دار مكتبةاألرناؤوط، ط أوىل،  القادر عبدحتقيق: ، املولود بأحكام املودود حتفة ،اجلوزية قيم ابن  )١(

 ٢٢٩: صم، ١٩٧١

 الغرب دار ،ط أوىل اإلبراهيمي، البشري حممد اإلمام آثار ،اإلبراهيمي طالب أمحد الدكتور ،اإلبراهيمي  )٢(

  ٤/٢٧٠ م،١٩٩٧ ،اإلسالمي

 ١٠ -٧: اآلية، الّشمسسورة   ) ٣(

 ١٤: اآلية، املطففنيسورة   ) ٤(
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  : الحسنةاألسوة : المبحث الرابع

فهي حباجة إىل من حيوهلا إىل سلوك يف ، إّن مناهج الرتبية والتعليم مهما كانت قوية ومتطورة

ولذلك فإن القدوة احلسنة أمر الزم لتحقيق أهداف الرتبية ، وبدون ذلك تبقى حربا على ورق، احلياة

يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما ﴿: عليه فقال سالة اليت نزلتأمر اهللا تعاىل رسوله الكرمي أن يبّلغ الرّ وقد ، والتعليم

يَا أَيـَُّهاالنَِّيبُّ ِإنَّا ﴿: ووصفه بالّداعية إليه فقال، )١(﴾ َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتهُ  أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربِّكَ 

  . )٢(﴾أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا َوَداِعًيا ِإَىل اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسرَاًجا ُمِنريًا 

الم طبقات الظّ ميحو بنور احلّق و ، إىل التوحيد اخلالص الّناسوبدأ يدعو ، يب أمر ربّهالنّ  فامتثل

 وكان يدعو بنظرة عميقة، فأوقعته يف براثن اإلمث والّشرك، على فطرة اإلنسان اليت تراكمت مع طول األمد

فات الفاضلة كانت سببا يف تنوير قلوب كثرية باإلميان وهذه الصّ ، وهلجة صادقة، ونفس ثابتة، ةوعزمية قويّ 

حيّب عرف أنّه كان  ،املرّيب الّرسول قرأ سرية و ، ين اجلديداطّلع"اتيني دينيه"على طبيعة هذا الدّ  حنيو  احلقّ 

 : قالف لمات إىل الّنورإلخراجهم من الظّ  ويسعى اخلري للّناس

ويف انسجامه مع ماتتطّلع إليه الفطر ، وكان مظهر الّدين اجلديد يف بساطته وعظمته"

اليت عاشوا عليها طيلة  جيعلهم يشعرون بنفور شديد من عبادة األصنام، ليمةالسّ 

الذي حيملون أثره  اجلديد إّمنا هو دين جّدهم إبراهيم ينفهذا الدّ  ومع كلّ ، ماضيهم

، هل عليهم لذلك أن يدينوا به من جديدوكان من السّ  بطريقة الشعورية يف قلو�م

وكانت نظرته ، هجة اليت تسمو فوق حدود اإلنسانيةتلك اللّ ، اعي إليهوكانت هلجة الدّ 

فيسرعون إىل اعتناق اإلسالم بني ، رخترجهم من الظّلمات إىل الّنو  اليت يشّع منها الّضياء

 . )٣(يديه"

وسريته هي املورد ، ومثلهم األعلى الذي يتطّلعون إليه، قدوة الّدعاة واملرّبني واملعّلمني فهو

املستشرق األملاين برتلمي سانت هيليار  وقد أقّر بسمّو شخصية الّنيب، ايف الذي ال كدر فيهالعذب الصّ 

 : فقال

 مع وكان يف دعوته هذه لطيفا ورحيما حّىت ، داعيا إىل ديانة اإلله الواحدفكان الّنيب "

وإّن يف شخصيته صفتني مها من أجّل الصفات اليت حتملها الّنفس البشرية ومها  أعدائه

 . )٤(العدالة والّرمحة"

____________________ 

  ٦٧: اآلية، املائدةسورة   ) ١(

  ٤٦ - ٤٥: اآلية، األحزابسورة   ) ٢(

  ١١٧ :ص، حمّمد رسول اهللا، اتيني دينيه  ) ٣(

الّرسول يف الّدراسات ، نقال عن حمّمد الّشريف الشيباين، ٣٩: ص، عقائدهمالّشرقيون و  ،برتلمي سانت، هيليار  ) ٤(
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، إليها ةمنجذب هلوجد نفس عند كّل صفة من صفات شخصية الّرسول اإلنسان ولو وقف

يبدي إعجابه الّشديد بنيب  "إىل أنوهذا ما حدا بشاعر فرنسا الكبري"المرتني، واإلعجاب والتقدير باحلبّ 

 : يقولف الّرمحة

فق مع وناشر عقائد تتّ ، وفاتح فكر، د فيلسوفا وخطيبا ومشّرعا وقائدالقد كان حممّ "

أّي ، وحيةاحية الرّ ماء من النّ وفاتح دولة يف السّ ، ومنشىء عشرين دولة يف األرض هنالذّ 

 . )١(رجل قيس جبميع هذه املقاييس اليت وضعت لوزن العظمة اإلنسانية كان أعظم منه "

، غرية والكبريةويتابعه يف الصّ ، كان يرقب حركتهحيث  ، بني منهولقد عّرب عن هذا املعىن أحد املقرّ 

الّناصعة اليت يراها ماثلة فأقّر �ذه احلقيقة ، بل وجده يف كّل شيء عظيما، فلم تقع عينه على عيب فيه

  : أمام عينيه بقوله

  الّنَساءُ  تَِلدِ  ملَْ  ِمْنكَ  َوأْمجَلُ  یعين قطُّ  ترَ  مل منكَ  وَأحسنُ 

  تشاءُ  كما  خلقتَ  قدْ  كأنكَ   عيبٍ  لّ ـك  منْ  أً مربّ  خلقتَ 

 َهلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ  ِمنَ  َرْمحَةٍ  فَِبَما﴿: قال تعاىل، ولني اجلانب، رّقة القلب صفات الّرسولومن أبرز 

ورمحة ، تربية وتعليم على احلقكّلها   وحياته  ،)٢( ﴾َحْوِلكَ  ِمنْ  النـَْفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظ�ا ُكْنتَ   َوَلوْ 

عم اليت أنعم هذا العقل الذي هو من أكرب النّ  خياطب عقل اإلنسان، تربيته وتعليمهفقد كان يف ، باخللق

ويعرض  كان يدعوه إىل احلوار،  يدعوه إىل التأّمل والتفكري يف نفسه ويف الكونكان ،  اهللا �ا على اإلنسان

 كيف يصنع الّناس بأيديهم آهلة من احلجارة:  ليسأل اإلنسان نفسه، مسعليه دعوته واضحة وضوح الشّ 

ويرجون بركتها يف حّلهم  حون �اويتمسّ  يسجدون هلا مثّ تكون عرضة للغبار واألوساخ واحلشرات 

اإلنسان  إّال أنّ ؟ هل تدفع عنهم ضرّا أو جتلب هلم نفعا؟ عنهم تلك احلجارة شيئا هل تغين؟ موترحاهل

، أضحى يستلّذ املهزلة اليت هو فيها، وتركه يغّط يف سبات عميق، وعطّله عن وظيفته، الذي غّيب عقله

 ولقد طلب، دونهحّىت صار عبدا ملن ، سالح مقاومته ويصنع من التقليد األعمى واجلهالة والتعّصب

الم الذي دعاه إىل اخلروج من الظّ ، حيم من اإلنسان أن يتحّرر من هذه القيود اليت صنعتها يداهاعية الرّ الدّ 

دعاه إىل أن يطرح األغطية ، كود الذي أثقل حركتهدعاه إىل أن ينتفض من الّر ، جعله اليبصر نور احلقّ 

خاض اإلنسان يف ولقد .  �ضة هو رائدها إىل فجر جديددعاه إىل، يف نوم عميق قيلة اليت جعلته يغطّ الثّ 

____________________ 
 

  ١١٤: ص إلكرتونية،، نسخة االستشراقية املنصفة

، القاهرة ملف خاّص عن الّنيب ، الّشريفة الكتاب التذكاري للمؤمتر العاملي الرّابع للّسرية والسّنة الّنبوية  ) ١(

  ٥٧٨: ص، م١٩٨٥

  ١٥٩: آل عمرانسورة   ) ٢(
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حبثه ا يف مستمرّ  بقيو  عبالتّ  فلم جين إالّ  واقتحم ساحة الغيبيات جمّردا من وسائلها، ميادين املعرفة شىتّ 

 واألساطري وخلص إىل نظريات هي للخرافة، ضّل طريقهلكّنه ، واكتشاف ا�هول مدفوعا حبّبه للمعرفة

صه من شقاوته يف وخيلّ ، يتطّلع إىل من يرمحه وظّل العقل حائرا يف مأساته. للعلم واحلقيقةأقرب منها 

ووّجهه ، ورفع من شأن العقل  فجاء، حيحة اليت ينتج فيها ويبدعهه الوجهة الصّ ويوجّ ، هادةالغيب والشّ 

وجعل التفكري فريضة من ، فيهماياع الذي كان وأنقذه من التيه والضّ ، افعة ا�ديةإىل ميادين التفكري النّ 

 : فقاليل التوماس كار  األجنليزيإعجاب  الّرسول الكرميدعوة التوحيد اليت نادى �ا  نالتوقد ، فرائضه

ومن وراء مذاهب اليونان واليهود وروايا�م ، د من وراء أصنام العرب الكاذبةونظر حممّ "

وعينه ، ارى بقلبه البصري الصادقحنظر ابن القفار والصّ  وبراهينهم ومزاعمهم وقضاياهم

وهذه األصنام اليت  ة باطلالوثنيّ : ة إىل لباب األمر وصميمه فقال يف نفسهقدة اجلليّ املتّ 

يع ظوهي منكر ف، والتنفع باب أخشاب التضرّ فيقع عليها الذّ  هنتصقلو�ا بالزيت والدّ 

له خلقنا وبيده حياتكم ، أن ال إله إال اهللا وحده الشريك له إمنا احلقّ ، وكفر لو تعلمون

وما أصابكم من شيء فهو خري لكم لو كنتم ، وهو أرأف بكم منكم وموتكم

 . )١(تفقهون"

إّ�ا تذكرة ، ليست غريبة على فطرة اإلنسان، إّن هذه الّدعوة اليت تكافح كي تستقّر يف األعماق

 د عليد حممّ الذي شّبه به السيّ وما أمجل التشبيه ، صوت قلب رحيم وصو�ا الذي دّوى يف األرجاء ورمحة

 : حني قال  دعوة الّرسول

فظهرت  دا يب حممّ أرسل النّ ، "وملا حان وقت إرسال اهللا رسالته إىل العامل أمجعني

نزل الّرسل ، ريق القوميو�ديه إىل الطّ  لتنري العامل كّله، مشس اهلداية يف مساء بالد العرب

 اوما كانت هذه املشاعل لتضيء إال أفقا خاصّ ، ويف يد كّل منهم مشعل من نور اهلداية

وأصبح نورها وحده كافيا ، ولكن ما أشرقت مشس اإلسالم حّىت �رت هذه املشاعل

 . )٢(حّىت يرث اهللا األرض ومن عليها"، إلنارة السبيل أمام العامل

لألصنام  عبداالذي كان  أصبح اإلنسانو ، بعد مكابدة وعناء فيما دعا إليهنّيب الّرمحة  قولقد وفّ 

حتّرره من و ، املهزلة اليت كان يعيشها�اية وكأنّه اليصّدق ، قي اهتّز ضحكا وسخريةإذا تذّكر ماضيه الشّ 

إذا حتّدث تأّىن يف ،  واملعّلميف دعوته نعم املرّيب  د سول حممّ كان الرّ و . تكّبلهاليت كانت  اجلهل أغالل

ويستعمل يف خطابه وسائل اإليضاح عند ، يسمعه من مل يكن قد مسعهحّىت  اتوأعاده ثالث مرّ  احلديث

____________________ 

  ٧٣ :ص ،١٩٣٠املطبعة املصرية، ط ثالثة،  ،توماس كاراليل، األبطال  ) ١(

: ص، دار مصر للطّباعة، حمّمد ورسالته، موالي حمّمد علي، وعبد احلميد جودة السحارترمجة مصطفى فهمي   ) ٢(

٢٥٧   
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وضرب األمثال ، إىل أسلوب احلوار فمن أسلوب التوجيه املباشر، وينوّع يف أساليب حديثه، احلاجة

اس بل يقتصد واليكثر على النّ ، وأحيانا يطرح املسائل اليت تثري انتباه املدعوين واهتمامهم �ا، والقصص

فوس ينتهز الفرص ليلقي يف النّ ، ق بهف املخطىء بل يرتفّ واليعنّ  ع احملسن ويثين عليهيشجّ ، هاكلّ   يف األمور

 فتكون أوضح وأوكد وأرسخ، املعاين اليت يريدها

نوهم لقّ  مثّ ، الذين عرفوا أطباع تالمذ�م مني األفذاذالم كان من املعلّ دا عليه السّ "إّن حممّ 

أو أكرب من ، أعلى من إدراكهم ى من تفكريهم والروس اليت مل تكن يف يوم أمسالدّ 

 )١(جا منطقّيا"تدرّ  جت معهمألّ�ا تدرّ  ولكّنها خلقت منهم قادة ممتازين، عقوهلم

  : منها،  واألمثلة على ذلك كثرية

  : نياالدّ  تقييم

، وطغياناوميأل القلوب قسوة ، يورث اخلصومة بني الّناس نازع عليهانيا والتّ ا كان التعّلق بالدّ مّ ـل

روى مسلم بسنده ، وا �ايغرتّ  لئالّ  ةوبّني هلم صور�ا احلقيقيّ ، يب أصحابه من الوقوع يف شركهافقد حّذر النّ 

 فََأَخذَ  فَـتَـَناَوَلهُ  َميٍِّت، )٢(َأَسكَّ  ِجبَْديٍ  َفَمرَّ  َكنَـَفَتُه،  َوالنَّاسُ  اْلَعالَِيِة، بـَْعضِ  ِمنْ  َداِخًال  بِالسُّوِق، َمرَّ   يبأّن النّ 

: َقالَ  ِبِه؟ َنْصَنعُ  َوَما ِبَشْيٍء، لََنا أَنَّهُ  حنُِبُّ  َما: فَـَقاُلوا »ِبِدْرَهٍم؟ َلهُ  َهَذا َأنَّ  حيُِبُّ  أَيُُّكمْ : «َقالَ  ُمثَّ  بِأُُذنِِه،

، ِألَنَّهُ  ِفيِه، َعْيًبا َكانَ   َحي�ا، َكانَ   َلوْ  َواهللاِ : قَاُلوا »َلُكْم؟ أَنَّهُ  َأحتُِبُّونَ «  فـََواهللاِ : «فَـَقالَ  َميٌِّت؟ َوُهوَ  َفَكْيفَ  َأَسكُّ

نـَْيا   . )٣(»َعَلْيُكمْ  َهَذا ِمنْ  اِهللا، َعَلى َأْهَونُ  لَلدُّ

، ويتواضع هلم، ويأخذ بأيديهم، ويصرب عليهم، منيعلى املتعلّ  يعطف، وكان يف تعليمه أبا حنوناً 

ا«: هلمفيقول ، احلاجةآداب قضاء  حّىت  ع عن تعليمهماليرتفّ و   أتى فإذا أُعلُِّمُكم، الوالدِ  مبنزلةِ  لكم أنا إمنَّ

  . )٤(»بيميِنهِ  َيسَتِطبْ  وال َيسَتدِبْرها، وال القبَلَة، َيسَتقِبلِ  فال الغاِئطَ  أحدُُكمُ 

ويعّلمهم كيف يرتامحون فيما ، الّرمحة وحيّبب إليهم، يرّيب أصحابه على حماسن األخالقوكان 

ويرشدهم إىل ضرورة االهتمام ، وحيّثهم على التكافل االجتماعي، حّب اخلري يغرس يف نفوسهمو  بينهم

____________________ 

  ٥٥: ص، م١٩٦٥، الكتاب العشرن، املستشرقون واإلسالم ،مهندس زكريّا هاشم ،زكريا   )١(

  .أي صغري األذنني  ) ٢(

، الرّياض، دار الّسالم، انيةثط ، الكافر باب الّدنيا سجن املؤمن وجّنة، الّزهد والرّقائق، كتاب ال��يح� ،مسلم   )٣(

   ١٢٨٢، ١٢٨١: ص، م٢٠٠٠

، أوىل ط، الرّياض، دار الّسالم، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجةكتاب الطّهارة، السنن،  ، أبو داود  ) ٤(

 ابن أنّ  غري حيحالصّ  رجال رجاله، حسن إسناد وهذا": قال األلباين .٨رقم ، ١٤ - ١٣: ص، م١٩٩٩

   متابعة مسلم له أخرج اإمنّ  عجالن
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روا وييسّ ، األمليف قلو�م  يزرعواو ، وأن يكونوا هلم قوارب جناة، بإنقاذ العالقني يف وحل امللّذات واملعاصي

  : ومنها، ها شواهد على ذلككلّ   حيماعية الرّ وحياة الدّ اهلداية والّرشاد سبيل  مهل

  : األملزرع 

فإّن اهللا يغفر له ما مضى من ، إذا نطق اإلنسان بالّشهادتني وأعلن صادقا دخوله يف اإلسالم

ْسَالمَ «: قال ، خطاياه وإن بلغت عنان الّسماء َلهُ  َكانَ   َما َجيُبُّ  اْإلِ وبذلك يبدأ حياة جديدة ، )١(»قَـبـْ

وحّىت لو أخطأ ووقع يف ، برضوان اهللا تعاىلبيضاء صفحا�ا فليحرص على أن يكتب فيها ما جيعله يفوز 

فإّن ذنوبه وإن كانت  ، يصّر على الّذنب وإن كان صغريا وأن ال، التوبة واالستغفارالّذنب فعليه أن يعّجل ب

  . فإّن اهللا قادر على أن يغفرها له كبرية ولقي اهللا اليشرك به شيئاً 

 َكانَ   َما َعَلى َلكَ  َغَفْرتُ  َوَرَجْوَتِين  َدَعْوَتِين  ما إنَّكَ  آَدَم، اْبنَ  يَا تبارك وتعاىل: اهللا قال«: قال 

 اْبنَ  يَا. أُبَاِيل  َوالَ  َلكَ  َغَفْرتُ  اْستَـْغَفْرَتِين  ُمثَّ  السماِء، َعَنانَ  ُذنُوُبك بـََلغت َلوْ  آَدَم، اْبنَ  يَا. أُبَاِيل  َوالَ  ِمْنكَ 

وإّن ، )٢(»َمْغِفَرةً  بُقرَاِ�ا ألَتـَْيُتكَ  َشْيئاً، ِيب  ُتْشرِكُ  الَ  َلَقْيَتِين  ُمثَّ  َخطَايا، اَألْرضِ  ِبُقرَابِ  أتـَْيَتِين  َلوْ  ِإنَّكَ  آَدَم،

من شأ�ا أن تعيد إليه متاسك ، هذه املغفرة العظيمة اليت تطّهر اإلنسان من أوساخ الّذنوب اليت اقرتفها

وهذه ، يف مواجهة حتّديات احلياة الّدنياقويّا ، وتؤهله ألن يكون فردا صاحلا يف جمتمعه، نفسه وتواز�ا

 ِعْنَدهُ  فَـُهوَ  ِكَتاِبهِ   ِيف  َكَتبَ   اْخلَْلقَ  اللَّهُ  َقَضى َلمَّا «:  قال ، املغفرة من رمحة اهللا اليت جعلها تغلب غضبه

  .)٣(»َغَضِيب  تْ َغَلبَ  َرْمحَِيت  ِإنَّ  اْلَعْرشِ  فَـْوقَ 

وال ، بالّرمحة اليت متأل قلبه بالّرجاء واإلنابة إىل اهللا تعاىلوهذا الّنهج الّنبوي جيعل اإلنسان يتعلق  

____________________ 

، حيدر آباد، دائرة املعارف الّنظامية، باب ترك أخذ املشركني مبا أصابوا، كتاب الّسري،  الّسنن الكربىالبيهقي،   ) ١(

  ١٨٧٥٣: رقم، ٩/١٢٣، هـ١٣٤٤، أوىل ط، اهلند

، بريوت، املكتب اإلسالمي، منار الّسبيلانظر إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  ."صحيح" : األلباين قال الشيخ

 فيه من العاص بن عمرو حدثين: قال أنه إال رباينوالطّ  أمحد رواه": وقال اهليثمي، ٥/١٢١، م١٩٨٥، ثانية ط

، باب ماجاء يف عمرو بن العاص، كتاب املناقب،  منبع الّزوائد، انظر اهليثمي ."ثقات ورجاهلما أذين إىل

٩/٥٨٤   

، أوىل ط، الرّياض، دا ر الّسالم، ابن آدم باب احلديث القدسي يا، كتاب الّدعوات،  جامع الرتمذيالرتمذي،   ) ٢(

 قالو . "الوجه هذا من إالّ  نعرفه ال غريب حسن حديث هذا": قالو . ٣٥٤٠رقم ، ٨٠٧: ص، م١٩٩٩

، ١٢٧، رقم ١/٢٤٩، ياضالرّ  ،املعارف مكتبة، الّسلسلة الّصحيحة، انظر األلباين .حسن":  األلباين الشيخ

 وبقية فيه خمتلف وكالمها بيعالرّ  بن وقيس الصيين إسحاق بن إبراهيم وفيه الثالثة يف الطرباين رواه": وقال اهليثمي

   ١٠/٣٦٣، هـ ١٤١٢ ،بريوت، الفكر دار، جممع الّزوائد ومنبع الفوائد، انظر اهليثمي. حيحالصّ  رجال رجاله

 وُهَو الَِّذي يـَْبَدُأ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ": باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل، اخللقكتاب بدء اجلامع الّصحيح،     )٣(

  ٥٣٢: ص، )٢٧:وم(الرّ 
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فريوي هلم عّمن سبقهم ما يعّمق معىن ، يريب أصحابه وقد كان الّرسول، تبقي يف نفسه شيئا من اليأس

 َوِتْسِعنيَ  ِتْسَعةً  قَـَتلَ  َرُجلٌ  ِإْسرَائِيلَ  َبِين  ِيف  َكانَ «: فيقول هلم، الّرمحة يف نفوسهم حّىت اليقنطوا من رمحة اهللا

 فَـَقالَ  َيْسَأُل، َوَجَعلَ  فَـَقتَـَلهُ  َال،: َقالَ "  ؟ تـَْوبَةٍ  ِمنْ  َهلْ : فَـَقالَ  َفَسأََلهُ  رَاِهًبا َفأََتى َيْسَأُل، َخرَجَ  ُمثَّ  ِإْنَسانًا،

 الرَّْمحَةِ  َمَالِئَكةُ  ِفيهِ  َفاْخَتَصَمتْ  َوَماَت، َحنَْوَها ِبَصْدرِهِ  فَـَناءَ  اْلَمْوتُ  َفَأْدرََكهُ  وََكَذا، َكَذا  قَـْريَةَ  اْئتِ : َرُجلٌ 

 ِإَىل  أَقـَْربَ  فَـَوَجُدوهُ : َقالَ  تـََباَعِدي َأنْ  َهِذهِ  ِإَىل  َوَأْوَحى تـََقرَِّيب، َأنْ  َهِذهِ  ِإَىل  اهللاُ  َفَأْوَحى اْلَعَذاِب، َوَمَالِئَكةُ 

  . )١(»َلهُ  فَـُغِفرَ  ِبِشْربٍ، َهِذهِ 

 َواْذُروا َفَحرُِّقوهُ  َماتَ  َفِإَذا ، َقطُّ  َخْرياً  يـَْعَملْ  ملَْ  َرُجلٌ  َقالَ  «:قال  اهللا رسول أنّ  هريرة أيب عنو 

بـَنَّهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َقَدرَ  لَِئنْ  فَـَواللَّهِ  اْلَبْحرِ  ِيف  َوِنْصَفهُ  اْلبَـرِّ  ِيف  ِنْصَفهُ  بُهُ  الَ  َعَذاباً  لَيُـَعذِّ  َفَأَمرَ  ، اْلَعاَلِمنيَ  ِمنَ  َأَحداً  يـَُعذِّ

 فَـَغَفرَ  ، َأْعَلمُ  َوأَْنتَ  ، َخْشَيِتكَ  ِمنْ  َقالَ  فَـَعْلتَ  ملَِ  َقالَ  ُمثَّ  ِفيهِ  َما َفَجَمعَ  اْلبَـرَّ  َوأََمرَ  ، ِفيهِ  َما َفَجَمعَ  اْلَبْحرَ  اللَّهُ 

إن ، اهللا شديدفإّن عذاب ، ومع هذه الّرمحة الواسعة اليت إن عرفها الكافر مل يقنط من دخول اجلّنة ،)٢(»َلهُ 

 ِعْنَدهُ  َفَأْمَسكَ  َرْمحَةٍ  ِماَئةَ  َخَلَقَها يـَْومَ  الرَّْمحَةَ  َخَلقَ  اللَّهَ  ِإنَّ  « :قال ، علمه املؤمن مل يأمن من دخول الّنار

 ملَْ  الرَّْمحَةِ  ِمنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  الَِّذي ِبُكلِّ  اْلَكاِفرُ  يـَْعَلمُ  فَـَلوْ  ،َواِحَدةً  َرْمحَةً  ُكلِِّهمْ   َخْلِقهِ  ِيف  َوأَْرَسلَ  َرْمحَةً  َوِتْسِعنيَ  ِتْسًعا

  . )٣(» النَّارِ  ِمنْ  يَْأَمنْ  ملَْ  اْلَعَذابِ  ِمنْ  اللَّهِ  ِعْندَ  الَِّذي ِبُكلِّ  اْلُمْؤِمنُ  يـَْعَلمُ  َوَلوْ  ،اْجلَنَّةِ  ِمنْ  سْ يـَْيأَ 

  : صدق الشعور

يعّلم الّناس صدق  وقد كان ، الّرمحة الّصادقةيعجز اإلنسان أحيانا عن متييز مظاهر الّرمحة الكاذبة من 

فريوي هلم عّمن سبقهم ما ينأى �م عن املظاهر الكاذبة اليت يلجأ إليها أصحا�ا ، العاطفة وحقيقة الّرمحة

 َمَعُهَما اْمَرأَتَانِ  َكاَنتْ   « :لتحقيق أغراض عاجلة غري مكرتثني باألضرار اليت تصيب غريهم فيقول هلم

َا َصاِحَبتُـَها فَـَقاَلتْ  ِإْحَداُمهَا بِاْبنِ  َفَذَهبَ  الذِّْئبُ  َجاءَ  ابـَْناُمهَا َا اْألُْخَرى َوَقاَلتْ  بِابِْنكِ  َذَهبَ  ِإمنَّ  َذَهبَ  ِإمنَّ

 ائْـُتوِين  فَـَقالَ  َفَأْخبَـَرتَاهُ  َداُودَ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َعَلى َفَخَرَجَتا لِْلُكبـَْرى ِبهِ  فَـَقَضى َداُودَ  ِإَىل  فَـَتَحاَكَمَتا بِابِْنكِ 

نَـُهَما َأُشقُّهُ  بِالسِّكِّنيِ    . )٤(»لِلصُّْغَرى ِبهِ  فَـَقَضى ابـْنُـَها ُهوَ  اللَّهُ  يـَْرَمحُكَ  تـَْفَعلْ  َال  الصُّْغَرى فَـَقاَلتْ  بـَيـْ

  : الّرفق بالّناس

فمن ، من أساليبه يف غرس صفة الّرمحة يف قلوب العباد، ومعّلم الّناس اخلري  الّرحيمنوّع املرّيب 

يف كّل  والرتّفق بالّناس ويرّغبهم يف التلّطف، ههم ويدعوهميوجّ ، ة إىل األسلوب املباشرأسلوب القصّ 

____________________ 

   ٥٨٥: ص)، ٥٤، باب (كتاب أحاديث األنبياء  فس املرجع،ن  ) ١(

   ١٢٩٢: ص، )١٥:الفتح(باب قوله تعاىل"يريدون أن يبّدلوا كالم اهللا" ، كتاب الّتوحيد  ،فس املرجعن  ) ٢(

  ١١٢٢: ص، جاء مع اخلوفالرّ  باب، قاقكتاب الرّ ،  فس املرجعن   )٣(

: صود سليمان نعم العبد إنّه أّواب"، باب قوله تعاىل"ووهبنا لدا، كتاب أحاديث األنبياء،  ملرجع السابقا  ) ٤(

٥٧٧، ٥٧٦   
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 َحظَّهُ  أُْعِطيَ  فَـَقدْ  الرِّْفقِ  ِمنْ  َحظَّهُ  أُْعِطيَ  َمنْ  ِإنَّهُ  «:قال هلا أّن الّنيب  رضي اهللا عنها فعن عائشة، شيء

نـَْيا َخْريِ  ِمنْ  يَارَ  يـَْعُمرَانِ  اجلَِْوارِ  َوُحْسنُ  اْخلُُلقِ  َوُحْسنُ  الرَِّحمِ  َوِصَلةُ  َواْآلِخَرةِ  الدُّ   . )١(»اْألَْعَمارِ  ِيف  َويَزِيَدانِ  الدِّ

فهو ، فق سبب لكّل خريألّن الرّ ، ويف كّل األحوال، فق يف كّل األمورعلى الرّ   ّيب نقد أّكد الو 

وتتيّسر مطالب ، تتحّقق أغراض كثريةوبه ، العنف والتشّددومينعه من ، ينّمي الّرمحة يف قلب اإلنسان

وحيصل ، الصدور من إحنيف ويذهب ما، وتتواصل نفوس بعد تقاطعها وتصفو قلوب بعد كدرها عديدة

، الذي جيعل اإلنسان حيّب أخاه اإلنسان أن يتحّلى اإلنسان �ذا اخللق العايل  أرادوقد  به ثواب كبري

وسيلة للعنف  الذي جيعل من مكانته نفولذلك شّدد على هذا الصّ  من أمور الّناس ويل شيئاً ة من وخاصّ 

قال رسول : قالترضي اهللا عنها فعن عائشة ، فقد دخله خري كثري وأّميا بيت دخله الّرفق، وإرهاق الّناس

رًا بـَْيتٍ  بَِأْهلِ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  أَرَادَ  ِإَذا «: اهللا  رضي  ألّم املؤمنني عائشةوقال ، )٢(»الرِّْفقَ  َعَلْيِهمْ  أَْدَخلَ  َخيـْ

 يعِطي ال وما العنفِ  على يعِطي ال ما الرِّفقِ  على ويعِطي الرِّفق ِحيبّ  رِفيقٌ  الّله ِإنّ  عاِئشة يا «:اهللا عنها 

 َوَال  زَانَهُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِيف  َيُكونُ  َال  الرِّْفقَ  ِإنَّ « :فقال ، خالط األعمال زا�اوبّني أّن الرّفق إذا ، )٣(»ِسواه ما على

 حيرم الرِّفق حيرم من« :قالذكر أّن العنف ينأى بصاحبه عن اخلري فو ، )٤(»َشانَهُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  يـُنـْزَعُ 

 حظّه أعطي من« : قال، فقد نال حظّه من اخلري، وأّما من حتّلى بالّرفق حّىت صار خلقا له،  )٥(»اخلري

واعترب ، )٦(»اخلري من حظّه حرم فقد الّرفق من حظّه حرم ومن اخلري من حظّه أعطي فقد الّرفق من

 اْخلُُلقُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلِميَزانِ  ِيف  َشْيءٍ  أَثـَْقلَ  « :األخالق احلسنة أثقل شيء يف ميزان العبد يوم القيامة فقال

  . )٧(»احلََْسنُ 
____________________ 

 األرنؤوط شعيب بأحكام لةمذيّ  ألحاديثا، حديث السّيدة عائشة، باقي مسند األنصاراإلمام أمحد، املسند،   ) ١(

 يخنيالشّ  رجال ثقات رجاله صحيح إسناده": األرنؤوط شعيبقال . ٦/١٥٩، القاهرة  قرطبة سةمؤسّ ، عليها

 القاسم بن محنالرّ  عبد أنّ  إالّ  ثقات ورجاله أمحد رواه": ـ وقال اهليثمي"التعجيل" رجال فمن مهزم بن دحممّ  غري

 الّسلسلة، األلباينانظر " صحيح: قال األلباينو  .٨/٢٨٠ ،جممع الّزوائد، اهليثميانظر ، عائشة من يسمع مل

   ٢/٤٨، الرّياضمكتبة املعارف،  ،حيحةالصّ 

   م١٩٨٦، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، اجلامع الّصحيح  ) ٢(

   ١١٣٣: ص، فقباب فضل الرّ ، لة واآلدابوالصّ  كتاب الربّ   ،سلممل الّصحيح   )٣(

  رجع السابق نفس امل   )٤(

   نفس املرجع السابق   )٥(

وقال  ."صحيححسن حديث ": وقال ٤٦٤: ص ،فقباب ما جاء يف الرّ ، لةوالصّ  كتاب الربّ ،  جامع الرتمذي   )٦(

: ص، هـ١٤٢١،  ١ط، دار الصّديق ۔صحيح األدب املفرد للبخاري ، انظر األلباين ."صحيح ": األلباين

١٩١  

 طبعة أوىل، ،بريوت ،العلمية الكتب دار، زغلول بسيوين عيدالسّ  دحممّ  حتقيقشعب اإلميان، البيهقي،    )٧(
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  : العفو عند المقدرة

أذى   به وبأصحابه وأحلقوا، وخذلوه واضطهدوه، سولأعرض املشركون عن االستجابة للرّ بعد أن 

 مسكلم يف حّر الشّ ٧مشى مسافة ، وقلوبا واعية، ائف لعّله جيد آذانا صاغيةة إىل الطّ خرج من مكّ كثريا 

وأغروا ، دعوتهواستكربوا على ، وا على ضالهلمهم أصرّ ولكنّ ، املبني وجلس إىل أشرافهم ودعاهم إىل احلقّ 

ورفيق سفره زيد بن حارثة يتصّدى للقوم من ، ونه ويرمونه باحلجارةيسبّ ، به سفهاءهم وعبيدهم وصبيا�م

فلجأ إىل ، حّىت أدموا قدميه الشريفتني، دون جدوىعنه  ويقيه جبسمه ويدعوهم للكفّ ، غري سالح

خرية باحلجارة والسّ  جاءهم بهحزينا على القوم الذين كافؤوه على اخلري الذي ، بستان يف طريقه

ابن إسحاق هذه الواقعة قد روى و ؟ ائفة وطردته الطّ فأين يذهب بعد أن أخرجته مكّ ، واالستهزاء

  : فقال ،األليمة

 اىل وأجلئوه اسالنّ  عليه اجتمع حّىت  به ويصيحون ونهيسبّ  وعبيدهم سفهاءهم به واغروا"

، يتبعه كان  من ثقيف سفهاء عنه ورجع فيه ومها ربيعة ابن وشيبة ربيعة بن لعتبة حائط

 من لقي ما ويريان إليه ينظران ربيعة وابنا، فيه فجلس عنب من ةِ لَ بَـ حَ  ظلّ  ىلإ فعمد

  . )١(" ائفالطّ  أهل سفهاء

 وتتوّعد، غالظ األكباد، القلوب قساةعلى  وتشتدّ ، فيه الّنفس تنقبضيف هذا املوقف الذي 

ة القلب ينقش يف جبني التاريخ املثل األعلى يف رقّ الّرسول الّداعية نرى ، اجلفاة املعتدين باالنتقام من

ينتظر الفرصة ليشفي ، فلم يكن رجل حقد وضغينة، وحّبه اخلري للّناس أمجعني وسعة رمحته باخللق، وحنانه

، قه من أذىماحل ومع كلّ ، الّصرب والعونمنه  طالبا، شاكيا إليه ضعف قّوتهإىل ربّه  جلأ بل، غليله ّممن آذوه

متضّرعا ، واحلديدبكلمات تذيب احلجارة  مناجّيا ربّه، عيدةهلم احلياة السّ  راجيا، فقد بقي حمّبا هلم اخلري

ياأرحم الرّامحني ، وقّلة حيليت وهواين على الّناس، الّلهّم إليك أشكو َضعف قّويت« :إليه يف خشوع قائال

إن مل ؟ أم إىل عدّو مّلكته أمري؟ إىل بعيد يتجّهمين؟ إىل من تكلين، املستضعفني وأنت رّيب  أنت ربّ 

أعوذ بنور وجهك اّلذي َأشرقت له ، ولكّن عافيتك هي أوسع يل يكن بك علّي غضب فال أبايل

لك الُعْتَىب حّىت ، أو حيَِّل علّي ُسخُطك، وصلح عليه أمر الّدنيا واآلخرة من أن تـُْنزل يب غضبك، الظّلمات

____________________ 
 

 ،اإلسالمية البشائر دار، الباقي عبد فؤاد دحممّ  حتقيق، األدب املفرد، ورواه البخاري، ٦/٢٣٨، هـ١٤١٠

   ٨١: ص، ١٩٨٩، ثالثة ط، بريوت

حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار ، الّسرية الّنبوية ،احلمريي أيوب بن هشام بن امللك عبد ،ابن هشام  ) ١(

  ٤٢٠، ١/٤١٩م، ١٩٩٠الكتاب العريب، ط ثالثة، 
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الذين اليعصون  ويرسل لنصرته األشّداء األقوياء، فيستجيب له ربّه، )١(»بك ة إالّ والحول وال قوّ ، ترضى

  .وجيعلهم رهن إشارته لينتقموا له من املسيئني إليه، له أمرا

إنّه  محاتفإّن قلبه يسيل بالرّ ، ماءولئن كان جسمه يقطر بالدّ ، حيم اليعرف االنتقاماعية الرّ الدّ  

من الباطل الذي  ه جاء إلنقاذهمإنّ ، اجلاهلني هلكى يتدحرجون يف اهلاويةعفّو متسامح حيزن حني يرى 

 إنّه يرجو أن يأيت اليوم الذي تشرق فيه قلو�م، فلن خيذهلم حّىت لو ناصبوه العداء، زيّنه هلم الّشيطان

   .بل طلب هلم اهلداية واملغفرة، ولذلك أىب أن يدعو عليهم باهلالكباإلميان 

حّدثته أّ�ا قالت للنّيب  زوج النّيب رضي اهللا عنها روى البخاري بسنده عن عروة أّن عائشة 

  :ُهمْ  َلِقيتُ  َما َأَشدَّ  وََكانَ  قَـْوِمكِ  ِمنْ  َلِقيتُ  َلَقدْ « :قال؟ هل أَتى عليك يوم كان َأشّد من يوم أحد  ِمنـْ

 َوأَنَا فَاْنطََلْقتُ  أََرْدُت، َما ِإَىل  جيُِْبِين  فـََلمْ  ُكَاللٍ   َعْبدِ  ْبنِ  يَالِيلَ  َعْبدِ  اْبنِ  َعَلى نـَْفِسي َعَرْضتُ  ِإذْ  اْلَعَقَبِة، يـَْومَ 

 َفِإَذا فَـَنَظْرتُ  َأظَلَّْتِين  َقدْ  ِبَسَحابَةٍ  أَنَا فَِإَذا رَْأِسي فَـَرفَـْعتُ  الثـََّعاِلِب، ِبَقْرنِ  ِإالَّ  َأْسَتِفقْ  فَـَلمْ  َوْجِهي، َعَلى َمْهُمومٌ 

 ِإلَْيكَ  بـََعثَ  َوَقدْ  َعَلْيَك، ُردُّوا َوَما َلَك، قَـْوِمكَ  قَـْولَ  مسَِعَ  َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاَ  ِإنَّ : فَـَقالَ  فَـَناَداِين، ِجْربِيُل، ِفيَها

، َوَسلَّمَ  اْجلَِبالِ  َمَلكُ  فَـَناَداِين :  َقالَ  ِفيِهْم، ِشْئتَ  ِمبَا لَِتْأُمَرهُ  اْجلَِبالِ  َمَلكَ   َقدْ  اهللاَ  ِإنَّ  ُحمَمَُّد، يَا: َقالَ  ُمثَّ  َعَليَّ

 أُْطِبقَ  َأنْ  ِشْئتَ  ِإنْ  ِشْئَت، َفَما بَِأْمرَِك، لَِتْأُمَرِين  ِإلَْيكَ  َربُّكَ  بـََعَثِين  َوَقدْ  اْجلَِبالِ  َمَلكُ  َوأَنَا َلَك، قَـْوِمكَ  قَـْولَ  مسَِعَ 

 َال  َوْحَدهُ  اهللاَ  يـَْعُبدُ  َمنْ  َأْصَالِ�ِمْ  ِمنْ  اهللاُ  ُخيْرِجَ  َأنْ  أَْرُجو َبلْ : « اهللاِ  َرُسولُ  َلهُ  فَـَقالَ  ،)٢(اْألَْخَشبَـْنيِ  َعَلْيِهمُ 

  . )٣(» َشْيًئا ِبهِ  ُيْشرِكُ 

وصّموا ة كلمال حريّةومنعوه من ، الذين رفضوا اإلميان به يدعو باهلالك علىأىب أن   إنّه

 موا هلوتصدّ واضطهدوه وأصحابه ، وأسالوا دمه الّشريف، مينحوه فرصة ليحاورهمومل ، آذا�م يف وجهه

كقوم نوح وعاد ومثود ولوط   ابقنيالسّ  األقوام مع اجاري ومع أّن عقاب االستئصال كان، أنواع األذىكّل ب

ِبَذنِبِه َفُكال� َأَخْذنَا ﴿: قال تعاىل، استأصل اهللا شأفتهم، وكانوا ظاملنيكفروا باهللا ورسله ا  مّ ـل، وقوم صاحل

ُهم مَّْن َخَسْفَنا ِبِه اَألْرَض وَ  ُهم مَّن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنـُْهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنـْ ُهم مَّْن أَْغَرقـَْنا َفِمنـْ ِمنـْ

____________________ 

 ط، لبنان، بريوت، دار الفكر، الكامل يف ضعفاء الّرجال، أخرجه ابن عديو ، ٤٢١، ١/٤٢٠ ملرجع السابق،ا  ) ١(

 ،املعارف مكتبة، األلباين الّسلسلة الّضعيفة " ضعيف" انظر: قال الّشيخ األلباين، ٦/١١١، م١٩٨٨، ثالثة

 إسحاق ابن وفيه رباينالطّ  رواه": قال اهليثمي، وعّلته ابن إسحاق وهو مدّلس إّال أنّه ثقة، ٦/٤٣٥، ياضالرّ 

   ٦/٣٧، انظر جممع الّزوائد، "ثقات رجاله وبقية ثقة سمدلّ  وهو

  . اخلشن الغليظ ومها جبال مكة أبو قبيس واجلبل الذي يقابله ، األخشب من اجلبال   )٢(

،  ـ وانظر صحيح مسلم ٥٣٩: ص، ". . . باب "إذا قال أحدكم آمني ، كتاب بدء اخللق،  اجلامع الّصحيح  ) ٣(

   ٨٠٠: ص، باب مالقي الّنيب من أذى املشركني واملنافقني"، كتاب اجلهاد
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 ما عرضه عليهاستمع إىل  اعيةلدّ االّرسول ولكّن ، )١(﴾َوَما َكاَن اُهللا لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

شفقة  وجداهلم باليت هي أحسن، ودعو�م باحلكمة واملوعظة احلسنة، يهمّمث اختار الّصرب عل ملك اجلبال

  .فما أرمحه من إنسان!وما أوسع الّرمحة اليت سكنت قلبه!، ورمحة �م

حيم أم يف اعية الرّ الدّ يف يف يد هل كان السّ و ؟ يففهل بعد هذا يقال إّن دعوته انتشرت بالسّ 

وهل ؟ العرتاض سبيل انتشارهاعوة أم يشهر لنشر الدّ  الّسيف كان  وهل؟ أيدي املشركني املستكربين

وهل كان ؟ أم هي اليت فعلت ذلك به وبأصحابه؟ حيم أخرج قريشا من ديارها وصادر أمواهلااعية الرّ الدّ 

  ؟ الذين يكرهون املسلمني على ترك دينهمهم أم خصومه ؟ يكره الّناس على اعتناق اإلسالم الّرسول

ويقرأ بل كان ينهى الّناس عن اإلكراه، ، مل يكره أحدا على اعتناق اإلسالم إّن الّرسول 

 كان هأنّ  الكرمية هذه اآلية نزول سبب يف جاء وقد، )٢( ﴾الدِّينِ  ِيف  ِإْكرَاهَ  ال﴿: عليهم قول اهللا تعاىل

 من نفر يف املدينة قدما مثّ  يب النّ  مبعث قبل رانمتنصّ  ابنان، عوف بن سامل بين من األنصار من لرجل

يب النّ  إىل فاختصموا ُيسلما أن فأبيا، ُتسلما حّىت  أدعكما ال: وقال أبومها فلزمهما، يتالزّ  حيملون الّنصارى

 فخلَّى )٣( ﴾الدِّينِ  ِيف  ِإْكرَاهَ  ال﴿: تعاىل اهللا فأنزل؟ أنظر وأنا الّنار بعضي أيدخل اهللا يارسول: فقال 

  . )٤(سبيلهما

 النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أََفأَْنتَ ﴿: سول أن يكره أحدا على الّدين فقال القرآن الكرمي أنّه ليس للرّ وقد بّني 

 َعَلْيكَ  ِإنْ  َحِفيظًا َعَلْيِهمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما َأْعَرُضوا َفِإنْ ﴿: فقال، فقط بالبالغ وأمره، )٥(﴾ُمْؤِمِننيَ  َيُكونُوا َحىتَّ 

، اإلنسان ومشيئته وترك مسألة اإلميان الختيار، )٧(﴾ِمبَُسْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ ﴿: وقال أيضا، )٦(﴾اْلَبالغُ  ِإالّ 

  . )٨(﴾ فَـْلَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَـْليُـْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ ﴿: فقال

ا�موه ف  سولالّناس من الرّ لتنفري ، وأساليب خمتلفة، ومع أّن املشركني استعملوا وسائل عديدة

____________________ 

  ٤٠: العنكبوت اآليةسورة   ) ١(

  ٢٥٦: اآلية، البقرةورة س  ) ٢(

  ٢٥٦: اآلية، البقرةسورة   ) ٣(

، دار الكتب العلمية، حتقيق كمال بسيوين زغلول، القرآن نزول أسباب ،الّنيسابوري علي بن أمحدالواحدي،   ) ٤(

 لباب، الّسيوطي وانظر عبد الّرمحن بن أيب بكر، واحلديث مرسل .٨٦: ص، م١٩٩١أوىل،  ط لبنان، - بريوت

  ١٣٧: ص، بريوت، دار إحياء العلوم، يف أسباب الُنزولالّنقول 

  ٩٣: اآلية، يونسسورة   ) ٥(

  ٤٨: اآلية، الّشورىسورة   ) ٦(

  ٢٢: اآلية، الغاشيةسورة   ) ٧(

  ٢٩: اآلية، الكهفسورة   ) ٨(
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بالعنف  لكّننامل جند أّي أحد منهم اّ�مه، زّه عنهاحر وغري ذلك من األوصاف اليت يتنَـ باجلنون والسّ 

ويّدعون انتشار اإلسالم ، الذين يهرفون مبا اليعرفون بأولئكوحرّي ، يفوإجبار الّناس على اإلميان حبّد السّ 

اخللفيات املظلمة ويتجّردوا من ، وينظروا فيها بعمق وإنصاف، قراءة متأنّية ةبويّ رية النّ أن يقرأوا السّ ، بالّسيف

هؤالء اد �افت ولقد بّني العقّ  ،واإلذعان هلا الّناصعة احلقيقةرؤية ومنعتهم من ، اليت عشعشت يف أذها�م

  : فقال ،ف والعنف واإلرهاببالسيّ  انتشار اإلسالم القوم الذين يزعمون

. ا يقاتلهم باملئات واأللوفجل حني يقاتل من حوله إمنّ إّن الرّ ؟ وأّي سيفإرهاب  أيّ " 

، يتعّرضون لسيوف املشركني، وقد كان املئات واأللوف الذين دخلوا يف الّدين اجلديد. . 

وكانوا خيرجون ، بعنت وكانوا يلقون عنتا واليصيبون أحدا، وال يعرضون أحدا لسيوفهم

أحدا  وال خيرجون اقمنيالكائدين ونقمة النّ  بنائهم من كيدمن ديارهم لياذا بأنفسهم وأ

خوفا من الّنيب األعزل املفرد بني قومه ، يفمل يسلموا على حّد السّ  فهم ،من داره

، منيووعيد األقوياء املتحكّ ، غم من سيوف املشركنيبل أسلموا على الرّ ، الغاضبني عليه

ومل حيملوه ، ويبطلوا اإلرهاب والوعيد، األذىيف ليدفعوا وملا تكاثروا وتناصروا محلوا السّ 

فلم تكن حرب من احلروب ، لطاناس بالسّ أو يستطيلوا على النّ ، ليبدأوا أحدًا بعدوان

  . )١(حروب دفاع وامتناع" ها إالّ ومل تكن كلّ ، ها حرب هجومبوية كلّ النّ 

  : عن طبيعة انتشار اإلسالم فيقول"مهامتا غاندي"ويتحّدث

لقد . ..قلوب ماليني البشر صفات الّرجل الذي ميلك بدون نزاعأردت أن أعرف "

يكن الوسيلة اليت من خالهلا اكتسب  يف ملأّن السّ ، أصبحت مقتنعا كّل االقتناع

 ته وصدقه يف الوعودمع دقّ  سولبل كان ذلك من خالل بساطة الرّ ، اإلسالم مكانته

هذه ، ه ويف رسالتهاملطلقة يف ربّ  وشجاعته مع ثقته وإخالصه ألصدقائه وأتباعه وتفانيه

 .)٢(يف"السّ  وليس، ت املصاعبوختطّ ، ريقدت الطّ فات هي اليت مهّ الصّ 

بل إنّه ينظر إىل األسباب اليت ، يل فلم حيفل بالوسيلة اليت ينتشر �ا احلقّ الأّما توماس كار 

  : فيقول ،يفالسّ  أوجدت

 فلندع احلقائق، آلة أخرى سان أم بأيةيف أم باللّ "وأنا ال أحفل أكان انتشار احلّق بالسّ 

لندعها تكافح وجتاهد بأيديها وأرجلها ، حافة أو بالّنارتنشر سلطا�ا باخلطابة أو بالصّ 

وليس يف طاقتها قط أن تفين ماهو ، أن يهزم ماكان يستحقّ  ا لن �زم إالّ فإ�ّ ، وأظافرها

____________________ 

  ٢٣: ص، ٢٠٠٩املكتبة العصرية، ط ثانية، ، عبقرية حمّمد ،عّباس حممود ،العّقاد  ) ١(

 www.islamonline.net ـ موقع إسالم أون الينYoung India اينج إنديجلريدة " حبديثهأدىل   )  ٢(
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  . )١(بل ماهو أحّط وأدىن"، خري منها

تكرار و  وأتباعه  واضطهادهم للّنيب، واعتزازهم بالباطل كفرهمخصوم احلّق يف   متادىا مّ ـول

فما كان منهم إالّ  أكلوا فيها امليتة دعا عليهم فأصيبوا بسنة قحط، استهزاء به يف كّل مرّة مبعجزةمطالبته 

 وإنّ  الّرحم وبصلة الّله بطاعة تأمر إّنك :فقال أبوسفيان سّيد املشركني فأتاه، يستعطفونه هرعوا إليهأن 

قال ّمث ، )٣(فكشف عنهم اهللا أن دعا إالّ  حيماعية الرّ فما كان من الدّ ، )٢(هلم الّله فادع هلكوا قد قومك

  )٤(»تعودون«: هلم

 يوسف كسين  بسنني عليهم دعا  يبالنّ  على استعصوا ملا قريشا أنّ  بسنده البخاريروى 

 خانالدّ  كهيئة  وبينها مابينه فريى ماءالسّ  إىل ينظر جلالرّ  فجعل، العظام أكلوا حّىت  وجهد قحط فأصا�م

، )٥( ﴾َفاْرَتِقْب يـَْوَم تَْأِيت السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبٍني يـَْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿: تعاىل اهللا فأنزل، اجلهد من

، جلريء كإنّ  ملضر قال، هلكت قد افإ�ّ  ملضر اهللا استسق اهللا يارسول له فقيل  اهللا رسول فأيت قال

  . )٦(﴾ِإنَُّكْم َعاِئُدونَ ﴿: زلتفنَ ، فسقوا هلم فاستسقى

 يـَْومَ ﴿: فأْنزل الّله عّز وجلّ ، فاهيةالرّ  أصابتهم حني حاهلم إىل عادوا فاهيةالرّ  أصابتهم افلمّ 

 رأى رسول اهللا  لـّما: رواية أخرىويف ، )٨(درِ بَ  ومَ يَ يعين : قال، )٧(﴾ُمْنَتِقُمونَ  ِإنَّا اْلُكبـَْرى اْلَبْطَشةَ  نـَْبِطشُ 

فجاءه ، فأخذ�م سنة حّىت أكلوا امليتة واجللود والعظام ،»فوسَ بع يُ سَ بع كَ سَ  مَّ هُ اللّ «: قال اس إدباراً من النّ 

فادع اهللا ، قومك قد هلكوا وإنّ ، ك بعثت رمحةك تزعم أنّ د إنّ يا حممّ : ة فقالواأبوسفيان وناس من أهل مكّ 

 اللَُّهمَّ  «: فقال، اس كثرة املطرفأطبقت عليهم سبعا فشكا النّ  فسقوا الغيث )٩(فدعا رسول اهللا  ،هلم

َنا َنا َوَال  َحَوالَيـْ   .)١٠(حاب عن رأسه فسقى الّناس حوهلمفاجنذب السّ ، »َعَليـْ

  : الصبر الجميل

____________________ 

   ٧١: ص، األبطال  ) ١(

   ١٢١: سلم، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، باب الّدخان، صمل الّصحيح  ) ٢(

   ٨٥٣: اجلامع الّصحيح، كتاب تفسري القرآن، باب يغشى الّناس هذا عذاب أليم، ص  ) ٣(

  رجع.املنفس   ) ٤(

  ١٠ـ ١١: اآلية، الّدخانسورة   )٥(

  ١٥: اآلية، الّدخانسورة   )٦(

  ١٦: اآلية، الّدخانسورة   )٧(

   ٤٨٢١رقم  ،٨٥٢: ص، باب يغشى الّناس هذا عذاب أليم، كتاب تفسري القرآن  ،اجلامع الّصحيح  ) ٨(

   ٤٨٢٤رقم ، ٨٥٣: وقالوا معّلم جمنون" صباب"مثّ توّلوا عنه ، كتاب تفسري القرآننفس املرجع السابق،     )٩(

باب إذا ، كتاب االستسقاء،  اجلامع الّصحيح، والّرواية أخرجها البخاري، ٢/٩٠ ،بويةرية النّ السّ  ،ابن كثري  ) ١٠(

  ١٠٢رقم  ،١٦٤ص، استشفع املشركون
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أيب  الطّاغية ة منوخاصّ ، أذى املشركنيمن  يف سبيل نشر اإلسالم الكثري  سولحتّمل الرّ 

، وأبوجهل وأصحاب له جلوس، ي عند البيتكان يصلّ   يب أّن النّ  فعن عبد اهللا بن مسعود ، جهل

فانبعث  د إذا سجدفيضعه على ظهر حممّ ، كم جييء بسلى جزور بين فالنأيّ : إذ قال بعضهم لبعض

وأنا أنظر ال أغين شيئا لو  هوضعه على ظهره بني كتفي يب فنظر حّىت سجد النّ ، فجاء به، أشقى القوم

 ساجد ال يرفع رأسه وحييل بعضهم على بعض ورسول اهللا ، قال فجعلوا يضحكون، كان يل منعة

  . )١(حّىت جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره

 :فقال ،نعم :فقيل :قال ؟أظهركم بني وجهه دحممّ  ريعفّ  هل :جهل أبو قال: قال هريرة أيب عنو 

 اهللا رسول فأتى :قال، ابالرتّ  يف وجهه رنّ ألعفّ  أو رقبته على ألطأنّ  ذلك يفعل رأيته لئن ىوالعزّ  والالت

 قال ،بيديه قيويتّ  عقبيه على ينكص وهو إالّ  منه فجئهم فما :قال ،رقبته على ليطأ زعم ييصلّ  وهو: 

 ِمينِّ  َدنَا َلوْ « : اهللا رسول فقال ،وأجنحة وهوال نار من خلندقا وبينه بيين إنّ  :فقال ؟لك ما :له فقيل

  . )٢(»ُعْضًوا ُعْضًوا اْلَمَالِئَكةُ  َالْخَتَطَفْتهُ 

، الله محزة من الضّ أنقذت عمّ  فكان صربه رمحة، ربالصّ وقد واجه نّيب الّرمحة اضطهاد املشركني ب

كلمة قاسية أو   الّداعية سولومل يسمع من الرّ ، حيماعية الرّ فقد حدث يوما أن بالغ أبوجهل يف إيذاء الدّ 

، اناابا وال لعّ ومل يكن يوما سبّ ، ئةئة بالسيّ فليس من شيمته رّد السيّ ، عنه ومضى يف سبيلهأعرض بل ، نابية

 عندماو  ،ويفيق من ضالله، يعود إليه رشدهراجيا أن ، بفيض من الّرمحة، ومهجّيته وطيشه سفاهته قابلو 

ومحّية  جولةفأخذته خنوة الرّ ، البن أخيه من أيب جهل أخربه من رأى مبا جرى، يدرجع عّمه محزة من الصّ 

 جالسا ليهإ نظر املسجد دخل افلمّ ، وترّصد أباجهل، فكان ذلك سببا هلدايته، لالنتقام البن أخيه القرابة

 أتشتمه :قال مثّ ، منكرة ةشجّ  هفشجّ  �ا فضربه القوس رفع رأسه على قام ذاإ حّىت ، حنوه فأقبل القوم يف

 لينصروا محزة ىلإ خمزوم بين من رجال فقامت، استطعت إن عليّ  ذلك فردّ  ،مايقول قولأ ؟دينه على وأنا

 على  محزة ومتّ ، قبيحا اسبّ  أخيه ابن سببت قد واهللا فإينّ  عمارة أبا دعوا :جهل بوأ فقال ،أباجهل

 عزّ  قد  اهللا رسول أنّ  قريش عرفت محزة أسلم افلمّ ، قوله من  اهللا رسول عليه تابع ما وعلى إسالمه

  . )٣(منه ينالون كانوا  ما بعض عن وافكفّ ، سيمنعه محزة وأنّ  وامتنع

  : صحابهأل حمايته

____________________ 

   ٤٤صّلي قذر أو جيفة مل تفسد صالته، ص: باب إذا ألقي على ظهر املاجلامع الّصحيح، كتاب الوضوء،   ) ١(

   ١٢١٨: ص، باب قوله إّن اإلنسان ليطغى، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم،  سلممل الّصحيح  ) ٢(

كتاب معرفة ،  املستدرك على الّصحيحني، الّرواية أخرجها احلاكمو ، ٢/١٢٩الّسرية الّنبوية، ، ،�ابن هشام   )٣(

 رجال ورجاله مرسال رباينالطّ  رواه": وقال اهليثمي، ٤٨٧٨رقم ، ٣/٢١٣، محزة، باب ذكر إسالم الّصحابة

  ، ٩/٤٣٣، باب ماجاء يف فضل محزة، كتاب املناقب،  جممع الّزوائد، انظر اهليثمي، "حيحالصّ 
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يتقّطع قلبه أملا وحزنا على املستضعفني من املؤمنني الذين يراهم يتعّرضون  كان الّرسول 

وال أن يعبدوا اهللا ، أنفسهم واليستطيعون دفع البالء عن، للّضرب الّشديد واإلهانات البالغة من املشركني

ومل يدم تفكري نّيب ، وتقيهم شّر عبدة األصنام، فبحث عن وسائل حتميهم من الفتنة يف دينهم، آمنني

اليت  احلبشة أرض باهلجرة إىلفأمرهم ، موقفا شجاعا وخاطر بنفسه رمحة بأصحابهالّرمحة طويال بل اّختذ 

 «: قال رسول اهللا : قالترضي اهللا عنها  فعن أّم سلمة عل اهللا هلم خمرجاحيكمها ملك عادل حّىت جي

 ،»ِفيهِ  أَنـُْتمْ  ِممَّا َوَخمَْرًجا فَـَرًجا َلُكمْ  اللَّهُ  َجيَْعلَ  َحىتَّ  بِِبَالِدهِ  فَاحلَُْقوا ِعْنَدهُ  َأَحدٌ  يُْظَلمُ  الَ  َمِلًكا اْحلََبَشةِ  بَِأْرضِ  ِإنَّ 

َها َفَخَرْجَنا  ،)١(ظُْلًما ِمْنهُ  َخنْشَ  وَملَْ  ِديِنَنا َعَلى أَِمنَّا َجارٍ  َخْريِ  ِإَىل  َدارٍ  َخْريِ  ِ فَـنَـَزْلَنا ِ�َا اْجَتَمْعَنا َحىتَّ  أَْرَساالً  ِإلَيـْ

 وهلذه الّرمحة؟ ا املوقف الّشجاع مثيلفهل هلذ، ويتحّداهم ة يواجه خصوم احلقّ يف مكّ   ي الّرسولقبو 

والوزير  املستشرقكان حمّل إعجاب وتقدير    سولالرّ من  العظيم وقفامل إّن هذا !؟من سابقة العظيمة

  : فقال، فلم جيده عن موقف مماثل له يف التاريخالذي حبث  جيورجيو الّروماين

 ال كلّ متحمّ  ةبينما يبقى هو يف مكّ ، وقّر رأيه أخريا على ترحيل املسلمني إىل احلبشة"

  . )٢(هذا التصميم"ابقني مبثل من األنبياء السّ  األخطار ومل يقم أيّ 

بل محى ، لالضطهاد والتعذيبمل يفّر تاركا أصحابه  فهو ، وهذا درس بليغ للزعماء والقادة

وكان �م أحّن من ، والتسّلط عليهم، مينع املشركني من الوصول إليهمأّمن هلم مكانا و ، أصحابه بنفسه

وقد روى مسلم ، وهم يف غفلة معرضون، ينذر قومه اخلطر القادمهو يف مّكة بقي و ، الوالدة على ولدها

 ِإينِّ  َمَنافَاهْ  َعْبدِ  َبِين  يَا «: نادى مثّ ، إىل رضمة من جبل فعال أعالها حجراً  اهللا  انطلق نيبّ : فقال بسنده

َا َنِذيٌر، ، رََأى َرُجلٍ  َكَمَثلِ   َوَمثـَُلُكمْ  َمثَِلي ِإمنَّ  يَا يـَْهِتُف، َفَجَعلَ  َيْسِبُقوُه، َأنْ  َفَخِشيَ  َأْهَلُه، يـَْربَأُ  فَاْنطََلقَ  اْلَعُدوَّ

  . )٣(» َصَباَحاهُ 

 َرأَْيتُ  ِإينِّ  قَـْومِ  يَا: فَـَقالَ  قَـْوَمُه، أََتى َرُجلٍ  َكَمَثلِ   ِبهِ  اهللاُ  بـََعَثِينَ  َما َوَمَثلَ  َمثَِلي ِإنَّ  «: وقال أيضا

َينَّ، اْجلَْيشَ   ُمْهَلِتِهْم، َعَلى َفاْنطََلُقوا َفَأْدجلَُوا قَـْوِمِه، ِمنْ  طَائَِفةٌ  فََأطَاَعهُ  فَالنََّجاَء، اْلُعْريَاُن، النَِّذيرُ  أَنَا َوِإينِّ  ِبَعيـْ

 َأطَاَعِين  َمنْ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َواْجَتاَحُهْم، َفَأْهَلَكُهمْ  اْجلَْيشُ  َفَصبََّحُهمُ  َمَكانـَُهْم، َفَأْصَبُحوا ِمنـُْهمْ  طَائَِفةٌ  وََكذََّبتْ 

____________________ 

، ١٧٥١٢رقم ، ٩/٩، باب اإلذن باهلجرة، كتاب الّسري،  عطا القادر عبد دحممّ  حتقيق، للبيهقي الّسنن الكربى  ) ١(

: ص، أوىل ط، األردن ،عمان، اإلسالمية املكتبة، صحيح الّسرية الّنبوية، انظر األلباين، واحلديث صحيح

   ٣١٩٠ رقم، ٨/١٩٧، الّسلسلة الّصحيحةباين: وانظر األل، ١٧٠

الدار العربية للموسوعات، ط ، حممد التوجني /ترمجة د، نظرة جديدة يف سرية رسول اهللا، كونستانس جيورجيو   )٢(

  ٢٣: صم، ١٩٨٣أوىل، 

   ١٠٨ -١٠٩: ص، باب يف قوله تعاىل"وأنذر عشريتك األقربني"، كتاب اإلميان،  سلممل الّصحيح  ) ٣(
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  . )١(»احلَْقِّ  ِمنَ  ِبهِ  ِجْئتُ  َما وََكذَّبَ  َعَصاِين  َمنْ  َوَمَثلُ  ِبِه، ِجْئتُ  َما َواتـََّبعَ 

ومل ييأس من ، مل ميّل دعو�م فهو ، ومع شّدة إعراض املشركني عن دعوته وعدوا�م عليه

وتشرق فيه قلو�م ، اليوم الذي يبصرون فيه احلّق الذي جاءهم به منتظراً ، بل ظّل يرتّفق �م، إسالمهم

يرشد الّناس ، وهلجة صادقة، وعزمية ثابتة، تعرتض طريق دعوته بنفس صبورةاليت  العقبات يواجهو باإلميان 

َا «:كيف ال وهو القائل،  الّناروينقذهم من  إىل طريق اهلداية  نَارًا اْستَـْوَقدَ  َرُجلٍ  َكَمَثلِ   النَّاسِ  َوَمَثلُ  َمثَِلي ِإمنَّ

َوابُّ  َوَهِذهِ  اْلَفرَاشُ  َجَعلَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ  فَـَلمَّا َنهُ  يـَْنزُِعُهنَّ  َفَجَعلَ  ِفيَها يـََقْعنَ  النَّارِ  ِيف  تـََقعُ  الَِّيت  الدَّ  َويـَْغِلبـْ

  . )٢(»ِفيَها يـَْقَتِحُمونَ  َوُهمْ  النَّارِ  َعنْ  ِحبَُجزُِكمْ  آُخذُ  َفأَنَا ِفيَها فَـيَـْقَتِحْمنَ 

  : حّب التعاون

واليتأّخرون حلظة ، ومع أّ�م كانوا حيبونه حّبا مجّا، الحيّب التمّيز عن أصحابه سول كان الرّ    

اليكّلفهم من ، أنّه كان �م رؤوفا رحيما إالّ ، وخدمته بال كلل والملل، والتضحية من أجله يف تنفيذ أوامره

واحد من  يستطيع أن يقوم �ا عنه أيّ بل إّنه كان يشاركهم حّىت يف األعمال اليت ، اليطيقون األعمال ما

ففي يوم األحزاب كان يشارك أصحابه يف نقل ، زا بينهموحيّب أن اليكون مميّ ، أصحابه دون أدىن مشّقة

يخيط ف، خيدم نفسهوحّىت يف بيته فقدكان ، أن يتّم عمله وقد حاولوا أن يكفوه ذلك لكّنه أىب إالّ  احلجر

 هم أّن العمل عبادةمويعلّ ، ويقودهم إىل مافيه خريهم ورشادهم، اسالنّ إنّه يعيش مع ، وخيصف نعله ثوبه

  . وال يضعه من قدراإلنسان يرفعو 

  : شفقته بالمتعّلمين

ويعطي كّل ، على املتعّلمني فيما يعّلمهم اليشقّ ، قريبا من قلو�م، اسشفيقا بالنّ  كان 

ولقد جاءه يوما فتية آمنوا بر�م ، نفوسهم ويراعي نوازع، ههم إىل مافيه خريهمويوجّ  ماينفعهمنهم صنف 

 رغم قصر مّدة فراقهم، أفة �ما سأهلم عن أهاليهم أخذته الرّ فلمّ ، فمكثوا عنده ليايل، مهم أمور دينهمليعلّ 

  .وتعليم أهاليهم القدر الذي تعّلموه منه، فأمرهم بالعودة لديارهم

 شببةٌ  وحنن  الّنيبّ  أتينا« :قال احلويرث بن مالك سليمان أيب عن روى البخاري بسنده

 رفيقا وكان فأخربناه أهلنا يف تركنا عّمن وسألنا أهلنا اشتقنا أنّا فظنّ  ليلة عشرين عنده فأقمنا متقاربون

 فليؤّذن الّصالة حضرت وإذا أصّلي رأيتموين كما  وصّلوا ومروهم فعّلموهم أهليكم إىل ارجعوا فقال رحيما

  . )٣(»أكربكم ليؤّمكم مثّ  أحدكم لكم

: َقالَ  َخيُْطُب، َوُهوَ   النَِّيبِّ  ِإَىل  انـْتَـَهْيتُ  :رفاعة أبو قال« :مارواه مسلم منيومن شفقته باملتعلّ 

____________________ 

   ١٢٥٣ :ص، باب االقتداء بسنن رسول اهللا، كتاب االعتصام بالكتاب والسّنة،  اجلامع الّصحيح  ) ١(

   ١١٢٤: ص، باب االنتهاء عن املعاصي، كتاب الرّقاق  فس املرجع،ن  ) ٢(

  ١٠٥١: ص ،كتاب األدب ـ باب رمحة الّناس والبهائم  ملرجع السابق،ا  ) ٣(
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 ، اهللاِ  َرُسولُ  َعَليَّ  َفَأقـَْبلَ : َقالَ  ِديُنُه، َما َيْدرِي َال  ِديِنِه، َعنْ  َيْسَألُ  َجاءَ  َغرِيٌب، َرُجلٌ  اهللاِ  َرُسولَ  يَا: فَـُقْلتُ 

، َفُأِيتَ  ِإَيلَّ، انـْتَـَهى َحىتَّ  ُخْطَبَتهُ  َوتـََركَ   ، اهللاِ  َرُسولُ  َعَلْيهِ  فَـَقَعدَ : َقالَ  َحِديًدا، قَـَواِئَمهُ  َحِسْبتُ  ِبُكْرِسيٍّ

  . )١(»آِخَرَها َفَأَمتَّ  ُخْطَبَتُه، أََتى ُمثَّ  اهللاُ، َعلََّمهُ  ِممَّا يـَُعلُِّمِين  َوَجَعلَ 

 عن روى البخاري بسنده، حّىت اليتعب املستمع يف وعظه أنّه اليطيليف تعليمه  ومن شفقته 

َنا السَّآَمةِ  َكرَاَهةَ   اْألَيَّامِ  ِيف  بِاْلَمْوِعظَةِ  يـََتَخوَّلَُنا  النَِّيبُّ  َكانَ  « :قال مسعود ابن   .)٢(»َعَليـْ

 أيب عن« :البخاري بسندهروى ، فكانوا رمحاء بالّناس، وهذه الّرمحة ختّلق �ا أصحابه من بعده

 ُكلَّ   ذَكَّْرتـََنا أَنَّكَ  َلَوِدْدتُ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا َرُجلٌ  َلهُ  فَـَقالَ  مخَِيسٍ  ُكلِّ   ِيف  النَّاسَ  يُذَكِّرُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َكانَ   قال وائل

 ِ�َا يـََتَخوَّلَُنا  النَِّيبُّ  َكانَ   َكَما  بِاْلَمْوِعَظةِ  َأَختَوَُّلُكمْ  َوِإينِّ  أُِملَُّكمْ  َأنْ  َأْكَرهُ  َأينِّ  َذِلكَ  ِمنْ  َميْنَـُعِين  ِإنَّهُ  أََما َقالَ  يـَْومٍ 

َنا السَّآَمةِ  َخمَاَفةَ    . )٣(»َعَليـْ

  : تعليم الّناس في حلمه

اليقابل السّيئة ، صبورا على جهالتهم، حليما اليضيق صدره من كثرة أسئلة الّناس كان 

وإن كان منشغال قطع شغله وانصرف ، والمينعه شيء من تعليم الّناس، يدفع باليت هي أحسنبل ، بالسّيئة

 عن أو أبيه عن سعد بن املغرية عن روى اإلمام أمحد بسنده، وأقبل عليه يعّلمه أمور دينه، إىل الّسائل

 َجاءَ  َما َفَأَربٌ  َدُعوهُ « :فقال ،عنه فدفعت خبطامها أو ناقته بزمام فأخذت بعرفة  الّنيبّ  أتيت :قال ،عّمه

 ُكْنتَ   لَِئنْ  :َقالَ  ُمثَّ  السََّماءِ  ِإَىل  رَْأَسهُ  فَـَرَفعَ  :َقالَ  النَّارِ  ِمنْ  َويـُْبِعُدِين  اْجلَنَّةِ  ِإَىل  يـَُقرُِّبِين  ِبَعَملٍ  نـَبِّْئِين  فَـُقْلتُ  »ِبهِ 

 َوَحتُجُّ  الزََّكاةَ  َوتـُْؤِيت  الصََّالةَ  َوتُِقيمُ  َشْيًئا ِبهِ  ُتْشرِكُ  َال  اللَّهَ  تـَْعُبدُ  َأْطَوْلتَ  َأوْ  َأْعَظْمتَ  َلَقدْ  اْخلُْطَبةِ  ِيف  َأْوَجْزتَ 

 َعنْ  َخلِّ  ِمْنهُ  النَّاسَ  َفدَعْ  لِنَـْفِسكَ  َكرِْهتَ   َوَما ِإلَْيكَ  يـُْؤتُوهُ  َأنْ  حتُِبُّ  َما النَّاسِ  ِإَىل  َوتَْأِيت  َرَمَضانَ  َوَتُصومُ  اْلبَـْيتَ 

  . )٤(» النَّاَقةِ  زَِمامِ 

  : ه الخير للجميعحبّ 

واليرضون أن ، وسكن حّبه قلو�م، بعض الّناس يقصرون دعاءهم باخلري على أنفسهم ومن أحسن إليهم

فهي ، ليس من طبعها أن تضّيق واسعا لكّن شخصية الّرسول ، تصيب دعو�م باخلري غريهم من الّناس

 وهو أعرايب فقال ،معه وقمنا صالة يف  اهللا رسول قام :قال فعن أيب هريرة ، اس مجيعاحتّب اخلري للنّ 

 َحجَّْرتَ  َلَقدْ  « :لألعرايب قال  النيب سلم فلما ،أحدا معنا ترحم وال وحممدا ارمحين اللهم :الصالة يف

____________________ 

   ٣٥١: ص، باب حديث التعليم يف اخلطبة ،كتاب اجلمعة  ،سلممل الّصحيح   )١(

   ١٧: ص، باب ماكان الّنيب يتخّوهلم باملوعظة، كتاب العلم،  اجلامع الّصحيح   )٢(

  ملرجع السابق.ا  ) ٣(

، ١٦٧٠٥رقم  ،٢٧/٢٥٩، م١٩٩، ثانية ط، سالةالرّ  سةمؤسّ ، األزور بن ضرار حديث، املسندابن حنبل،   ) ٤(

  ٣٥٠٨رقم ، ٨/٤، الّسلسلة الّصحيحة :انظر األلباين ."صحيح رقالطّ  هذه مبجموع احلديث": وقال األلباين
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وترّقق ، مابه من أحقادومتسح ، غينة من القلبزع الضّ إنّه يعلمنا أّن الّرمحة تنْ  ،)١(»-اللَّهِ  َرْمحَةَ  يُرِيدُ - َواِسًعا

ر فإّ�ا حتجّ ، وأّما فظاظة القلب، مجيع اخلالئقعلى وجتعله رحبا واسعا منفتحا ، وتشرح الّصدر، الّنفس

 .والّرحيم من كان بالّناس رحيما، رمحة اهللا الواسعة

   

  : باآلخرين إحساسه

ويغرس حمّلها ، يعمل على إزالة مفاهيم العصبّية من أذهان ونفوس أصحابه كان الّرسول 

ويتعاونون يف السرّاء ، مفهوم األّمة املسلمة اليت جتعلهم يشعرون بضرورة الرتاحم والتالحم فيما بينهم

ِهمْ  ِيف  اْلُمْؤِمِننيَ  تـََرى « :فيقول، والضرّاء حّىت لكأّ�م جسد واحد  اجلََْسدِ  َكَمَثلِ   َوتـََعاطُِفِهمْ  َوتـََوادِِّهمْ  تـَرَامحُِ

  . )٢(»َواحلُْمَّى بِالسََّهرِ  َجَسِدهِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضًوا اْشَتَكى ِإَذا

ومل يشارك بقّية األعضاء ، وتنّصل من هذا اجلسم، ومل يهتم بغريه، من تقوقع على ذاتهف

 من وقد حّذر الّنيبّ ، "دانيدين ي"كما هوإنّ ، وسرعان ما ينتهي ويزول، هعلى نفس فقد جىن، إحساسها

ويتحّدث العّقاد عن عالقة . )٣(» يـُْرَحمُ  َال  يـَْرَحمُ  َال  َمنْ  « :فقال، ريق املظلميف هذا الطّ ري السّ  عواقب

  : الّنيب بالّناس فيقول

مل تكن هي كّل ، "هذه العاطفة اإلنسانية اليت رحبت حّىت مشلت كّل ما أحاطت به وأحاط �ا

يرجع إىل فيما  ويتمّثل، سليم يضارعها رفعة ونبالبل كان معها ذوق ، أداة الّصداقة يف تلك الّنفس العلوية

 . )٤(وأدّهلا على الكرم واجلود"، يف رعاية شعورهم أّمت رعاية عالقات الّنيب بالّناس

  : رفقه بالحاقدين

، و�مله العداوة املضمرة يف قل ونويظهر ، بألسنتهم  يسلقون الّرسول كثري من احلاقدين كانوا

، ةصاحب قوّ ، وهو يف مقام رفيع، أذاهمني!ويتحّمل فق واللّ بالرّ جهالتهم  يقابل لكّنه له املوت ونويتمنّ 

 زوج عائشة أن بريالزّ  بن عروة عنف، أّدبه ربّه فأحسن تأديبه، إنّه حبّق أرحم الّناس بالّناس. يأمر فيطاع

 فَـَفِهْمتُـَها َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  َعَلْيُكمْ  السَّامُ  فَـَقاُلوا  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى اْليَـُهودِ  ِمنْ  َرْهطٌ  َدَخلَ  :قالت  النيب

 ُكلِّهِ   اْألَْمرِ  ِيف  الرِّْفقَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َعاِئَشةُ  يَا َمْهًال   اللَّهِ  َرُسولُ  فَـَقالَ  َقاَلتْ  َواللَّْعَنةُ  السَّامُ  َوَعَلْيُكمْ  فَـُقْلتُ 

  . )٥(» َوَعَلْيُكمْ  قـُْلتُ  َقدْ   اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  قَاُلوا َما َتْسَمعْ  َأوَملَْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فَـُقْلتُ 

____________________ 

  ٦٠١٠رقم ، ١٠٥١: ص، والبهائمباب رمحة الّناس ، كتاب األدب،  اجلامع الّصحيح  ) ١(

   ملرجع السابقا  ) ٢(

  ٦٠١٣رقم ، ١٠٥١: ص، باب رمحة الّناس والبهائم، كتاب األدب  ،اجلامع الّصحيح  ) ٣(

  ٨١: ص ،عبقرية حمّمد  ) ٤(

  ١٠٥٣: ص، باب الرّفق يف األمر كّله، كتاب األدب  ،اجلامع الّصحيح  ) ٥(
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، مل يكن بعيدا عن واقع الناس فهو ، هي اليت ينبغي أن يتأّسى �ا، إّن هذه القدوة احلسنة

، يأمل كما يأملون، بل كان يعيش بني الّناس، ويرسل منه تعليمات يف الرتبية والتعليم، يعيش يف برج عال

، ردوعذاب الطّ ، وضيق احلصار، ومرارة اليتم، ذاق أمل اجلوع، وحيزن كما حيزنون، كما يفرحون  ويفرح

 وعلى دعوته، يف طريقه سائرا وظلّ ، تتنازل عن معىن اإلنسان ونفس كبرية ال، ةشكيمة قويّ  ولكّنه كان ذا

ص ه لتتخلّ عت ضدّ وجتمّ ، مكانلم من كّل قوى الظّ  عليه وتوافدت، ومل يكّل أو ميلّ  مل تلن له قناة، صامدا

وهذه هي العظمة احلقيقية اليت التقف ، وجعل منها روافد خري لإلنسانية ففتح هلا ذراعيه واحتضنها، منه

فهل رأت البشرية تربية . بل يف القدرة على جعل هذا العدّو صديقا محيما!!، عند الغلبة على العدوّ 

  ؟وسالمه عليه ه وتعليمه صلوات ريبأعظم من تربيت، وتعليما

  : الخاتمة وفيها

  : أهّم نتائج البحث

  . العالقة بني الرتبية والتعليم عالقة تكاملية -١

  . الرتبية والتعليم مرآة مستقبل األّمة -٢

  . مسو الرتبية اإلسالمية عن غريها من املناهج الوضعية -٣

  . القيم اإلسالميةضرورة االعتناء بتطوير مناهج الرتبية والتعليم يف إطار منظومة  -٤

  . الرتكيز على إصالح األسرة -٥

  . الرتبية والتعليم نوع من االستثمار يف عمار األرض -٦

 . وعلى آله وصحبه وسّلم تسليما، وصّلى اهللا تعاىل على نبّينا حمّمد
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 للقضايا البناءة االيجابية النقدية ومعالجته النورسي
Al-Nawras  & his critical positive & Constructive 

 Treatment of Issues 

  * الدرفيلي الرافع عبد أشرف/ د

ABSTRACT 

From the very first day, the scholars of the Ummah, Particularly 
from the time of Im m Sh f  movements of Islamic thought originated, 
which affected not only the Arabic world but the whole Islamic world. 
There had been movements of severe revenge and bloodshed and a lot of 
people were killed. Im m Nawras  is one of those unique people who 
served the Islamic thought from such dangerous storms. Day and night he 
made selfless efforts. He criticized the falsehood and injustice.  

The period of Im m Nawras  was plagued with severe gales of 
argumentations. This became the cause of Invitational, reformative and 
renewing movement of Im m Nawras . It faced the western and European 
attacks which appeared after Industrial and ideological revolutions of 
Europe. Before starting the movement, he did deep study of current affairs, 
Islamic thought and history. He studied the reasons due to which chaos of 
Islamic thought began. It was necessary to study all the situations and to 
fight with the contemporary Atheistic thought and wipe out its effects. So 
this article discusses intellectual contributions of Im m Nawras . He is 
great in handling the critical situation, and his conservative positive 
criticism is excellent. He is one of those luckiest persons who survived and 
got a chance to serve humanity. He was unique in handling intellectual 
issues away from dialectical demagoguery.  

Im m Nawras  really worked great for Islam. His principles 
regarding intellectual positive criticism, his philosophical thoughts, his 
criticism on mystic issues are presented here in this article. It is important to 
study and analyze Nawras ’s amazing ability and his critical positive 
approach and treatment of constructive issues away from the ego.  

Keywords: Nawras , Reform, Issues, Critical, Positive constructive 
Ideologies.  
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والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد بن عبد اهللا ، احلمد هللا رب العاملني

  ، وعلى آله الطيبني الطاهرين وأصحابه األخيار امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ... وبعد 

لقد كان جلهود علمائنا اإلصالحية والتجديدية منذ زمن اإلمام الشافعي وسريًا بعده حىت وقتنا 

على الرغم مما ، األثر الكبري يف إثراء احلركة الفكرية يف العامل العريب واإلسالمي من الناحية النظرية املعاصر

بل وما ، وما صاحبها من صراعات وتنازعات وانقسامات واضطرابات، اعرتاها من منعطفات سلبًا وإجياباً 

، إال القليل ممن رمحهم اهللاومل ينجو من ذلك ، الزمها من إقصاء وعنف وتعصب واقتتال وإراقة دماء

بل وكان فريدًا يف معاجلته للقضايا الفكرية بعيدًا عن اجلدلية ، واإلمام النورسي واحد من هؤالء وأبرزهم

على الرغم من معايشته ألحداث ومراحل ، ومتجنبًا للنقد االنتقامي أو الفوضوي أو التشاؤمي، الغوغائية

وكان هلذه األحداث ، د كانت حاضنة للخالفة اإلسالميةتارخيية عصفت بكل موروث إسالمي يف بل

وكانت احملرك األبرز له للنهوض يف الناس بدعوته اإلصالحية والتجديدية ملواجهة ، تأثريها على حياته

للوقوف على تفسٍري شامل لعوامل ، والغوص يف املشكالت التارخيية والفلسفية، احلداثة األوربية التغريبية

وإعادة صياغة األفكار واملمارسات اإلسالمية يف عصر ما بعد الثورة ، ور والنهوض احلضاريوالتده، الفرقة

والتكيف معها بفهم دقيق ، وإعمال الفكر يف العملية التارخيية احلديثة، واأليديولوجيات املتنوعة، الصناعية

عد الديين يف كل ما يُطرح واستيعاب دقيق للبُ ، مع ابتكار منهج ديين ناضج راشد –التارخيية  –للتحوالت 

، وجما�ة حتديات احلداثة املادية والعلمانية الراديكالية، لنتمكن من التعامل مع هذه التحوالت، من أفكار

   .خلطاب اإلسالمي خطاب رجعي ومتخلفبأن ا –يف اجلزء األول من القرن العشرين ، وإزالة ما مت تروجيه

العجيبة على معاجلته النقدية االجيابية  قدرة النورسي هلذا رأيت أنه من األمهية دراسة وحتليل

، مث استخالص ضوابط النقد العلمي االجيايب يف رسائل النور، البناءة للقضايا بعيدًا عن األنا واجلدلية

وسوف تتناول الدراسة مناقشة وحتليل ما ، وإبراز األسس واألدوات اليت انتهجها النورسي لتحقيق ذلك

  : يلي

 املفهوم اللغوي واالصطالحي للنقد وأنواعه .  -١

 .شروط ودساتري النقد اإلجيايب البناء يف رسائل النور  -٢

 منهجية النورسي الذاتية يف املعاجلة النقدية للقضايا .  -٣

 ة .يلفلسفالنقدية للقضايا االنورسي معاجلة   -٤

 لعلم الكالم .النقدية النورسي  معاجلة -٥

  صوف .للتالنقدية النورسي  معاجلة  -٦

 خامتة بأهم نتائج البحث .  -٧
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  :المفهوم اللغوي واالصطالحي للنقد وأنواعه: أوالً 

  أي ميزت اجليد من الزائف.، نقدت الدراهم: نقول، هو التمييز بني الصحيح والزائف: النقد لغة

أي ، األشياءويطلق النقد على الوازن من ، أي ناقشه، ناقده يف املسألة: نقول، هو املناقشة: والنقد

   .)١(الراجح منها

هو نقد التعبري املكتوب أو املنطوق من متخصص يطلق عليه اسم ناقد وتتوفر فيه : النقد في االصطالح

وذلك للكشف عن سلبيات وإجيابيات أقوال ، خصائص وأساليب وأدوات الفاحص الناقد عقليًا ومعرفياً 

   .أو أفعال أو إبداعات أو قرارات

اختالف «حني استعرض اإلمام النورسي أثناء شرحه وتفسريه للحديث الشريف  :وأقسامهأنواع النقد 

سام النقد ونستطيع أن نستخلص مما ورد أق، يف حل اإلشكالية لفهم هذا احلديثبرع ، )٢(»أميت رمحة

  :وتعريفا�م االصطالحية

وصواب نظرته دون أن وهو أن يسعى كل واحد لرتويج مسلكه وإظهار صحة وجهته : النقد اإليجابي

بل يكون سعيه ، حياول هدم مسالك وأفكار اآلخرين أو الطعن يف وجهة نظرهم وإبطال مسلكهم

  .واإلصالح ما استطاع إليه سبيالً  إلكمال النقص ورأب الصدع

وهذا ، ومبعثه احلقد والضغينة والعداوة، هو حماولة كل واحد ختريب مسلك اآلخرين وهدمه: النقد السلبي

   .)٣(ع من االختالف مردود أصًال يف نظر احلديثالنو 

  :من قضايا فيمكن تلخيصه فيما يلي أما النقد من حيث ما يتعلق به

واختاذ موقف قائم على احليادية لبيان ، وز موقفي الرفض والقبول املطلقنيوهو يعين جتا: النقد المنهجي

  .لتمييز العقلي ا�رد عن املاديةأوجه الصواب واخلطأ من خالل املوازنة مبوازين الشرع وا

وهي ، وهو يعين حترير العقل عن األخطاء الناجتة عن التعلق بالفكر اخلرايف واألساطري: النقد المعرفي

  .)٤(أخطاء تعوق سريه حنو املعرفة الصحيحة 

____________________ 
  م١٩٩٤، طبعة وزارة الرتبية والتعليم، مصر حرف النون(ن)، املعجم الوسيط   )١(

وذكره يف   ٤/١٥٩، هذا احلديث على الرغم من استشهاد علماء كثريين به كالقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن  )٢(

مل يرد يف نص تبني أن االختالف النص القرآين مع  مقابلتهكتب احلديث املعتربة إال أنه مثار جدل ونقاش ألن 

   ٤١ – ٣٨:ص، حنو التوحد اإلسالمي الكبري: أنظر كتابنا، إال ووقع يف دائرة النهي والذم

   ٣٣٢ – ٣٣١ :ص، ٢٠١٢، ط أوىل، ار النيل للنشرد، املكتوباتبديع الزمان سعيد،  ،النورسي  )٣(

 ،م٢٠٠٤، ط املعهد العايل للدراسات اإلسالمية بالقاهرة، مدخل إىل الفلسفة، حممود محديتور كد  أ. ،زقزوق  )٤(

كليات رسائل النور ، دار ،  الشعاعات : إىل مقاربة ذلك النقد املعريف عند اإلمام النورسي وانظر؛ ١٢، ٩ :ص
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ب هو الكشف عن أوجه القصور يف السلطة السياسية حني مزاولتها ألداء دورها كنائ: النقد السياسي

عن أفراد األمة بسبب بعدها الرئيسي عن الشورى وأساليب السياسة الشرعية العادلة .وقد جتلى تأسيس 

بعد توليه منصب الرياسة  النقد السياسي يف أروع صوره من خالل كلمات سيدنا أبو بكر الصديق 

فإين قد وليت عليكم أيها الناس : حني قال بعد أن محد اهللا وأثىن عليه ةيف سقيفة بين ساعد، اخلالفة

والضعيف ، والكذب خيانة، الصدق أمانة، وإن أسأت فقوموين، فإن أحسنت فأعينوين، ولست خبريكم

والقوى فيكم ضعيف حىت آخذ احلق منه إن شاء ، فيكم قوي عندي حىت أريح عليه حقه إن شاء اهللا

يع الفاحشة يف قوم قط إال عمهم اهللا وال تش، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال ضر�م اهللا بالذل، اهللا

  .)١(فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم، أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله، بالبالء

مع قواعد  –جبميع تصنيفاته  –يعين الكشف عن مدى اتساق أو تناقض العمل األديب : النقد األدبي

، بالواقع االجتماعي من حيث املضمونوبيان مدى ارتباطه ، ومعايري علم اجلمال من حيث الشكل

  .)٢( للعمل على إزالة ما يعوق تقدم ا�تمع ثقافياً وأدبياً 

هو نقد يكشف عن الظواهر السلبية يف ا�تمع من حيث أمناط التفكري والسلوك وكل : النقد االجتماعي

ملنهج القرآن والسنة ومع  ما يرتبط بالعالقات االجتماعية السلبية بني األفراد واجلماعات وعدم توافقها

جيايب للحياة االجتماعية بعد زوال اخلالفة العثمانية ولقد جتلى نقد النورسي اإل، فطرة اإلنسان السوية

وإعالن اجلمهورية الرتكية العلمانية اليت عكفت على حمو كل ما هو إسالمي وجتريد ا�تمع الرتكي من 

 .)٣(وتغيريها بنمط احلياة االجتماعية الغربية عاداته وقيمه وأعرافه وسلوكياته اإلسالمية

  :شروط ودساتير النقد اإليجابي البناء في رسائل النور: ثانياً 

األسس الباحث يف رسائل النور والقارئ هلا جيد أن اإلمام النورسي حني سطرها وضع 

والضوابط والتزم باألدوات املنهجية العلمية يف معاجلته النقدية املؤسسة على اإلجيابية جلميع القضايا اليت 

____________________ 
أديب إبراهيم الدباغ: مطارحات يف املعرفة اإلميانية: ، ٢٢٥ص ، عجازإلإشارات ا ،١٣٥:ص، ٢٠١٢سوزلر، 

مام إلكتابنا: احلرية واملعرفة عند ا  وانظر ،١٩٩٥، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ٤٢ – ٤٠ :ص، أوىل ط

    ٤٤٨:ص ،النورسي

   ٢٤:ص، القاهرة، األوقافطبعة وزارة ، علماء وزارة األوقاف، صفحات من سرية الرسول الكرمي  ) ١(

 ،الشعاعات ،٣٨٩:ص، ٢٠١٢كليات رسائل النور ، دار سوزلر، ،  سرية ذاتيةبديع الزمان سعيد،  ،النورسي  ) ٢(

  .٣٣٢:ص، احلرية واملعرفة: كتابنا  وانظر، ٣٤٠:ص

احلرية ، كتابنا  وانظر .ومرشد أخوات اآلخرة، ومرشد الشباب، رسالة احلجاببديع الزمان سعيد،  ،النورسي  )٣(

   ١٢٦، ١٢٢:ص، واملعرفة
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، عامالته ومناقشاته ودعوته وطالبهبل وأصلها واقعًا عمليًا وتطبيقيًا حيًا يف رسائله وم، ناقشها واستعرضها

   :النقد اإلجيايب البناء فيما يلي ورأى وجوب توافرها يف وميكن استنتاج أبرز الشروط اليت جعلها منهجاً له

وإذا كان سلبيًا فيجب احلذر من ، إذا كان النقد إجيابيًا فالبد من ابتعاده عن املدح والثناء واإلطراء أوًال:

الوقوع يف دائرة السباب والشتائم والتكفري والتبديع والتنقيص من أجل إسقاط اآلخرين وإبراز ذاته من 

بل جيب أن يكون النقد يف كال احلالتني مبنيًا على املوضوعية واحليادية والتجرد من التعصب ، ل نقدهخال

  . بني أهل املسالك واملذاهب والفرقوخاصة ، واألهواء واألحكام املسبقة

بل جيب أن يتجه النقد حول فكرة موضوعية ، عدم تأسيس النقد على النيات واملقاصد العشوائية ثانياً:

 بعيداً عن املساس بالتجريح يف صاحب الفكرة .، نقطة جوهرية واضحة وذات أمهية قصوىو 

ومتوافقة مع موازين العقل العلمي ، أن تؤسس منطلقات النقد على ثوابت علمية ومنهجية دقيقة ثالثاً:

ووزن القضايا : "العقل القرآين وكما يقول اإلمام النورسي، ابط الشرع الصحيحة واملتفق عليهاالسليم وضو 

 .)١(مبوازين الشرع "

إذا كان النقد يسبب فتنة أو حيدث منكرًا أعظم من السكوت فالتزام الصمت وترك النقد هو  رابعاً:

والناس لو سكتوا عن أشياء كثرية وتغاضوا ، ألنه ليس من احلكمة أن تنتقد كل ما حيدث ويطرأ، األوىل

ما أن يطلب  وحنن نرى من أراد أن ينشر فكرةً ، ا انتشارعن قضايا سلبية ملاتت يف مهدها وملا حدث هل

 من اآلخرين نقده .

جسد اإلمام النورسي معاجلته هلذه الشروط مبنهجية علمية من أجل حتقيق النقد اإلجيايب البناء 

 : املتوافق مع منهج القرآن والسنة النبوية يف بضع دساتري تتسم بالشمولية والعمق وتتمثل فيما يلي

وازع احلسد بالتفاخر وعدم إثارة ن، انتقاد إخوانكم العاملني يف هذه اخلدمة القرآنيةعدم  -١

بل ، وال يرى القلب عيب الروح، ألنه كما ال حتاسد يف جسم اإلنسان بني اليدين؛واالستغالء 

 يكمل كل منه نقص اآلخر ويسرت تقصريه ويسعى حلاجته ويعاونه يف خدمته .

حىت إن أهل الباطل حيرزون القوة ملا يبدون من ، يف اإلخالص واحلقاعلموا أن قوتكم مجيعًا   -٢

 .)٢(ثبات وإخالص يف باطلهم

: إن مسلكي حق أو هو  سلوكك وأفكارك جيوز لك أن تقولعندما تعلم أنك على حق يف -٣

ألن نظرك الساخط  ؛إن احلق هو مسلكي أنا فحسب ":أفضل " ولكن ال جيوز لك أن تقول

 يكونا حمكاً وال حكماً يقضي على بطالن املسالك األخرى .وفكرك الكليل لن 

____________________ 
   ٥٣٢ – ٥٢٩ :ص، احلرية واملعرفة   )١(

  بتصرف  ٢٢٧ – ٢٢٢ :ص، خالصإلرسالة ا، اللمعة العشرون، اللمعات بديع الزمان سعيد، ،النورسي  ) ٢(
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وعليك أن ، ولكن ليس لك أن تذيع كل احلقائق، عليك أن تقول احلق يف كل ما تقول  -٤

 .كل صدق ""ولكن ليس صواباً أن تقول ، تصدق يف كل ما تتكلمه

ما يف قلبك من فاألوىل أن تعادي ، إذا كان النقد مؤسسًا على نزعة العداء واحلقد واحلسد  -٥

تلك هي نفسك اليت ، وحاول أن تعادي من هو أعدى أعداءك وأشدهم ضررًا عليك، العداوة

ردت أن أوإن ، واعلم أن صفة احملبة حمبوبة لذا�ا، فقاوم هواها واسع يف إصالحها، بني جنبيك

ليدرك و ، جيايب البناءإلفادفع سيئته باحلسنة والنقد ا، تغلب خصمك بالنقد السليب اهلدام

فليدرك ، صاحب النقد املؤسس على احلسد أنه ينتقد القدر اإلهلي ويعرتض على رمحته الواسعة

هي أعراض زائلة ، ع صيتأن ما ناله حمسوده من أعراض دنيوية من مال وقوة ومنصب وذي

ما إذا كان النقد الناشئ عن احلسد ناشئًا من الدفاع عن دين اهللا والفوز باآلخرة فال أ، فانية

 :وهلذا جيب مراعاة ما يلي أثناء سريك يف نقد اآلخرين، حسد أصالً 

  فعليك أن تستقبل حظ القدر هذا بالرضى ، أن القدر اإلهلي له حظه يف األمرينبغي أن تدرك

 والتسليم .

   فإذا ما أخرجت هاتني احلصتني ال يبقى ، كذلكإن للشيطان والنفس األمارة بالسوء حظهما

وبًا على أمره أمام نفسه ألنك تراه مغل، من عدائه على أخيك بدالً أمامك إال االشفاق 

 فتنتظر منه بعد ذلك الندم وعودته إىل صوابه .، وشيطانه

 فإذا عزلت هذه احلصة ، عليك أن تالحظ تقصريات نفسك اليت ال تراها أو ال ترغب أن تراها

وتنجو من أي ، والصفحمع احلصتني السابقتني سرتى الباقي حصة ضئيلة تستقبلها بالعفو 

 ظلم أو إيذاء ألحد .

حيث تكشف لنا عن سوء وفظاعة ، وقد مرت على اإلمام النورسي حادثة جديرة باملالحظة 

رأيت : يقول النورسي، النقد القائم على الشخصنة واملصاحل الذاتية واألنانية والتعصب املذهيب واحلزيب

، فاضل باحنياز مغرض حىت بلغ به األمر إىل حد تكفريه املرجًال عليه سيماء العلم يقدح بعذات يوم 

بينما رأيته قد أثىن يف الوقت نفسه على منافق يوافقه يف الرأي ، وذلك خلالف بينهما حول أمور سياسية

أعوذ باهللا : واستعذت باهللا مما آلت إليه السياسة وقلت، فأصابتين من هذه احلادثة رعدة شديدة، السياسي

   )١(سياسة"من الشيطان وال

فالنورسي يرى أن النقد إذا كان ألغراض شخصية وهلوى النفس األمارة بالسوء وللتسلط 

____________________ 
   ٣٢٧ :ص، املكتوب الثاين والعشرون، املكتوبات  ) ١(
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فهو نقد وملجأ ذوي النيات ، واالستعالء وإشباع شهوات نفوس فرعونية ونيل الشهرة وحب الظهور

أحدهم معاونًا له فلو أتى شيطان إىل ، فالظلم واضح يف تصرفا�م، بل ومتكأ الظلمة ومرتكزهم، السيئة

فهذه ، بينما إذا كان يف الصف املقابل إنسان كامللك تراه يلعنه ويقذفه، وموافقًا لرأيه يثين ويرتحم عليه

بل تتولد منها شرارة الفنت والنزاعات والنفاق ، الدائرة من النقد وبسط األفكار ال تظهر فيها احلقيقة

ألجل احلق أو الوصول إىل ألنه ليس ؛املقصد والغاية  فال جتد بني أمثال هؤالء اتفاقًا يف، والشقاق

أما إذا كان النقد من أجل مناقشة اآلراء واألفكار ألجل احلق ويف سبيل الوصول إىل احلقيقة  .احلقيقة

، وإظهار كل زاوية من زواياها بأجلى صور الوضوح رغم تنوع الوسائل مع االتفاق يف األسس والغايات

   .)١(ائمة اإلجيابية ويقدم خدمة جليلة فهذا نقد يندرج حتت ق

  :منهجية النورسي الذاتية في المعالجة النقدية للقضايا: ثالثاً 

أو ما ميكننا تسميتها " تصفية ، ميكننا حصر ورصد منهجية النورسي يف املعاجلة النقدية للقضايا

  :التايلالذات قبل نقد اآلخر " كما سجلها يف رسائل النور وذلك بإجياز على النحو 

وهو أن يبدأ الناقد واملصلح بنقد ، يضع النورسي منهجًا نقديًا البد لكل مصلح أن يلتزم به  -١

علينا أن نرشد أنفسنا ، من ال يصلح نفسه ال ميكنه إصالح غريه: فيقول، نفسه أوًال وإصالحها

 .مث نرشد غرينا

، دقيقة ألفكار سعيد القدميحيث قام مبراجعة نقدية ، نقده الذايت ملراحله العمرية والفكرية  -٢

 . )٢(انتقل على إثرها ملرحلة سعيد اجلديد

من يسمعه ويقرأ  فإنه يدعو، نقده نقداً موضوعياً رغم تصفيته لذاته قبل نقد اآلخر لكي يكون   -٣

كالمه على عالته دون وأن ال يقبل  ، رسائل النور إىل تصفية ذاته من حسن الظن به وبكالمه

"ليس هناك من : فيقول، لكالم املقروء واملسموع مبيزان القرآن والسنةاختيار ومتحيص ووزن ا

بل غالبًا ما يظهر املفسد نفسه مبظهر الصالح والصواب. نعم إنه مثل ، يوصم نفسه بالفساد

مشهور " ما من أحد يقول ملخيضه حامض " فعليكم أن ختتربوا كل قول تسمعونه وال تقبلوا 

حىت كالمي أنا ال ، كالم الفاسد رواج يف عصرنا هذافال، وامتحانأي كالم كان دون اختيار 

مش وإمنا دعوا أي كالم كان يظل على ها -بناءًا على حسن ظنكم يب  -تقبلوه على عالته 

حفظوه يف اعند ذلك ، قه وبان معدنه الذهيبختبار وظهر صدإلتفكريكم حىت إذا ما جنح يف ا

____________________ 
  بتصرف  ٣٣٣ – ٣٣٢ :ص، املكتوب الثاين والعشرون، املكتوبات  )١(

   ٢١٣، ١٦٥ :ص، احلرية واملعرفة، كتابنا  ، وانظر١٧٦ :ص، اللمعات  ) ٢(
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  .)١(فاطرحوه أرضاً غري مأسوف عليه" -رخيص ومن معدن -أما إذا كان صدأ ، القلوب

" إنين طالب : وهو ميزان الشريعة " فيقول، إن النورسي جعل ملنهجه النقدي ميزانًا ال يتجاوزه -٤

ل شيء وأنظر لذا أقيم ك، فاإلسالم وحده هو مليت، لذا أزن كل شيء مبيزان الشريعة، شريعة

   .)٢("إليه مبنظار اإلسالم

جأ للنقد إال فهو مل يل، إن النورسي مل جيعل املنهج النقدي هدفه وغايته دون مربر ضروري ملح  -٥

مع التزامه التام يف مسعاه للمعاجلة النقدية أن يكون ذلك مطابقًا لواقع ، عند الضرورة القصوى

  .)٣(وما تقتضيه املصلحة والضرورة، وموافقاً حلاجات العصر، احلال زماناً ومكاناً 

وطرح البدائل العالجية ، التزامه بالعرض النقدي املوضوعي التحليلي للقضية سلبًا وإجياباً   -٦

وتأسيسه لقاعدة معيارية للتعامل ، املناسبة كبناء تعويضي عما أبرز من اجلوانب السلبية الضارة

  . )٤("وهي " خذ ما صفا ودع ما كدر، مع مجيع املستجدات والُبعد عن التقوقع

وال يتجاوز هذا االلتزام إال حني يرى ، لنورسي يف خطابه النقدي باللني والرفق يف الكالمالتزام ا  -٧

  .)٥(وجتاوزا شنيعا على احلقائق اإلميانية بتزييفها، هجوما صارخا على القرآن الكرمي

  :ةيلفلسفالنقدية للقضايا االنورسي معالجة : رابعاً 

مما ال شك فيه أن تنوع الفلسفات واختالف مشار�ا وتبـاين مراميهـا يعكـس وطـأة التيـه اخلانقـة  

ولــذلك وبســبب ، الــيت ظــل العقــل البشــري يضــرب فيهــا حبثــاً عــن معــامل طريــق يســكن إليــه ويقــر فيــه قــراره

ودخلـت ، ةبـل وتعارضـت معـه يف بنـاءات فكريـة عديـد، خاصيتها االستفزازية تلك فقد تناوشت مع الـدين

حــني كانــت الكنيســة تتعصــب لفــرض معتقــدا�ا ، خاصــة يف العصــور الوســيطة، معــه يف عالقــة عــداء ســافر

ومــع العصــر احلــديث تفاقمــت زندقــة الفلســفة املاديــة وخاصــة بعــد بــزوغ ، وحجــب الرؤيــة عــن أنظــار النــاس

نــــادي �ــــا التعــــاليم ستشــــرافات الــــيت ظلــــت توقلبهــــا لألطــــر والفرضــــيات واال، يةالكشــــوف العلميــــة والرياضــــ

األمــــر الــــذي جعــــل الفلســــفة الوضــــعية تنحــــو منحــــى الثــــورة يف رفضــــها للمعطــــي الــــديين واملعرفــــة ، اإلجنيليــــة

والواقــع أن ثــورة الفلســفة علــى ، وبنــاء أخالقيا�ــا علــى مســطرة الالديــن، ويف تعاملهــا مــع املقــدس، الكهنوتيــة

____________________ 
 ، مناظرات صقيل اإلسالم، ، وانظر٢١٧ :ص، النورسي حياته وآثاره ،إحسان قاسم  ) ١(

  ٤٣٩ :ص، صيقل اإلسالم بديع الزمان سعيد، ،النورسي  ) ٢(

   ٤٤٦ :ص، املرجع السابق فسن  ) ٣(

، سرية ذاتية، ٤٦٨ :ص، صيقل اإلسالم ، وانظر٨٥٤، ٣٦ :ص، الكلماتبديع الزمان سعيد،  ،النورسي  )٤(

  ٨٦:ص

   ٢٤٥ :" رسالة الطبيعة " ص، اللمعات  )٥(
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وذلــك حــني ، روح الكتابيـة ذا�ــا ومل ختــرج عنهـاقــد وقعـت يف شــرك الــ –وســبحان اهللا عمـا يقولــون  –الـرب 

يـديها أيضـاً( املسـيح أيضـاً ) ذات  ى(املسـيح) وبـني اإلنسـان املؤلـه علـناظرت بني الرب املمـات علـى يـدها 

ولكنــه إنســان االســتعمار الفــاتح ، ؤلــه لــديها لــيس هــو اإلنســان مطلقــاذلــك ألن اإلنســان امل، الــوازع العــريف

هلــــذا نــــرى النورســــي ينتقــــد تلــــك األفكــــار واألســــس الفاســــدة الــــيت يســــتند عليهــــا املــــاديون  )١(اإلمرباطــــوري

تعـدوا أن تكـون حمـض خرافـة الطبيعيون " لبيان أن ما سلكه أولئك املالحـدة املـاديون مـن طـرق ومنـاهج ال 

بأمثلــة غزيـــرة وإمنـــا تســرد الــدالئل تلــو الــدالئل وتعقبهــا ، وال تكتفــي الرســائل بــإيراد بضــعة أدلــة )٢(خرقــاء "

ومتنوعة حىت تبني بوضوح أن الطريق اليت يسلكها املنكرون مـن املـادين الطبيعيـني هـي بعيـدة كـل البعـد عـن 

ويســلك النورســي يف معاجلتــه ، بــل متجهــا العقــول الســليمة وأ�ــا حمــض خرافــة، املســلمات املنطقيــة والعقليــة

  :فمثالً ، النقدية تلك خبطوات منطقية عقلية

أيها اإلنسان أعلم أن هناك كلمـات رهيبـة تفـوح منهـا رائحـة : ة رسالة " الطبيعة "جاء يف مقدم 

وسـنبني ، الكفر النتنة خترج من أفواه الناس وترددها ألسنة أهل اإلميان دون علمهـم خبطـورة معـىن مـا يقولـون

  : ثالثة منها هي الغاية يف اخلطورة

  أن األسباب هي اليت توجد الشيء املعني ." أوجدته األسباب " أي : قوهلم عن الشيء أوالها: 

" تشـكل بنفسـه " أي أن الشـيء يتشـكل مـن تلقـاء نفسـه ويوجـد نفسـه بنفسـه : قوهلم عن الشيء ثانيتها:

  وينتهي إىل صورته اليت انتهى إليها كما هي .

  .ه واقتضتهاليت أوجدت " اقتضته الطبيعة " أي أن الشيء طبيعي والطبيعية هي: قوهلم عن الشيء ثالثتها:

حىت ال تذر غباراً للشبهة ، وتوضحها بأمثلة علمية سلسة متنوعة، مث تذكر الرسالة تلك احملاالت

واحملـــاورة اهلادئـــة وهكـــذا يلمـــس القـــارئ األســـلوب العلمـــي املنطقـــي الرصـــني ، والوسوســـة يف القلـــب والعقـــل

  .)٣("الرزينة

 يف " رسائل النور" أخذت حيزًا كبرياً ويلمس القارئ لرسائل النور أن نقد القضايا الفلسفية 

رائهم أو مناقشة ألدلتهم أو مقارنة آرداً على ، حبيث ال تكاد ختلو معظم الرسائل من وقوف مع الفالسفة

ويف كثري من األحيان يكتسي أسلوب ، مث بيان نظرة القرآن الكرمي، بني نظر�م إىل اهللا واإلنسان والكون

ها جندها أيضاً يف قساوة النعوت اليت يستعمل، سعة التحليل ومتانة االستداللالرد قوة بقدر ما نلمسها يف 

فهو يف أحسن األحوال يصفهم بأ�م " ،  وتسفيه آرائهم ومناهجهمنيالنورسي لوصف الفالسفة املادي

____________________ 
 . بتصرف ٢٤٦، ٢٤٧ :ص، نآالنورسي يف رحاب القر  ،عشرايت سليمان  ) ١(

   ٢٤٦ – ٢٤٥ :ص رسالة الطبيعة "اللمعات "  ) ٢(

 ، اللمعة الثالثة عشر اللمعات وانظر. ٢١٢، ٢١٣ :ص ،حياته وآثارهالنورسي   ) ٣(
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ويصف فلسفتهم بأ�ا " طاعون ، فلم يستطيعوا جتاوز حدود احلس )١(احندرت عقوهلم إىل عيو�م "

وهي حتجب عن  )٢(ث تسبب يف سريان محى مهلكة يف البشرية عرضها للغضب اإلهلي " معنوي حي

وهي " غول يريد أن يلتهم عقائد  )٣(إذ " تكل العقل وتعمي البصرية" اإلنسان اإلدراك السليم للحقائق

عاصية أل�ا " فلسفة ؛ )٥( وهي يف النهاية " فلسفة مبنية على أساس العبث يف الوجود " )٤(املسلمني"

  .)٦( "للدين

، والتفكــري الفلســفي املرفــوض، والنورســي مييــز أثنــاء معاجلتــه النقديــة بــني التفكــري الفلســفي املقبــول

وأوضـح فيهـا أن رفضـه ، وهذا التمييز وضحه بشكل مباشر من خالل مجلة من النصـوص وردت يف رسـائله

" أمــا الفلســفة الــيت �امجهــا رســائل النــور : فيقــول، إمنـا هــو لنــوع مــن أنــواع هــذا التفكــري وهــو الفلسـفة املاديــة

ن قسـم أل؛ذلـك ، وليسـت الفلسـفة علـى إطالقهـا، وتصفعها بصـفعا�ا القويـة فهـي الفلسـفة املضـرة وحـدها

احلكمــة مــن الفلســفة الــيت ختــدم احليــاة االجتماعيــة والبشــرية وتعــني األخــالق واملثــل اإلنســانية ومتهــد للرقــي 

فــال تعارضــها وال ميكنهــا ، بــل هــي خادمــة حلكمــة القــرآن، ة مــع القــرآنفهــي يف وفــاق ومصــاحل، الصــناعي

  .ال تتصدى هلذا القسم من الفلسفة لذا فرسائل النور، ذلك

وهي اليت أصبحت وسيلة للرتدي يف الضاللة واإلحلـاد والسـقوط : وأما القسم الثاين من الفلسفة 

هة واللهــو والغفلــة والضــاللة ويعــارض احلقــائق فأنــه ينــتج كــذلك الســفا، يف هاويــة املســتنقع اآلســن للطبيعــة

املعجـزة للقـرآن الكـرمي خبوارقـه الـيت هـي كالسـحر لـذا فـإن رسـائل النـور تتصـدى هلـذا القسـم مـن الفلســفة يف 

أغلــب أجزائهــا بنصــبها مــوازين دقيقــة وســوقها الرباهــني الدامغــة فتصــفعها بصــفعا�ا القويــة يف حــني أ�ــا ال 

  .)٧(منها " تلتفت إىل القسم النافع

خــتالف بــني جــوهر الفلســفة إلايا الفلســفية أراد أن يبــني ان االنورســي أثنــاء مســريته النقديــة للقضــ

ويبتــدئ أيضــاً ىف ، وبــني روح القــرآن ومقاصــده يبــدأ يف طبيعــة الصــلة بــني املصــدرين وبــني الوجــود، ومراميهــا

فــالقرآن يبحــث عــن معــاين  ، املخلوقــاتمســتوى احلــوار الــذي يعقــده كــل منهمــا مــع الكــون وعناصــره ومجيــع 

____________________ 
  ٦٠١:ص، الكلمات  ) ١(

 ٨٧٧ :صسابق، املرجع النفس   ) ٢(

  ٥٧٧  :ص، املرجع السابق  ) ٣(

 ٢٦٧:ص، اللمعات  )٤(

 ٦٥٥ :ص، الكلمات  )٥(

 ٦٤٣ :ص، املرجع السابقنفس   )٦(

 ٢٨٦ :ص، املالحق بديع الزمان سعيد، ،النورسي  )٧(
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أما الفلسفة فإمنا تبحث عن نقوش احلروف ووضعيا�ا ومناسـبا�ا وال تعـرف أن ، كتاب الكائنات وداللتها

فإن شـئت أن تـرى فـرق حكمـة الفلسـفة وحكمـة القـرآن فراجـع مـا يف ، املوجودات كلمات تدل على معان

ــرًا َكثِــريًا َوَمــن يـُــْؤَت احلِْْكَمــَة فَـَقــ ﴿ :بيــان آيــة وهــذا ، فالفلســفة تثــري الســؤال بشــكل دائــم، )١(﴾ْد أُوِيتَ َخيـْ

ممـا يصـل �ـذا ، يرسخ داخل اإلنسان قلقاً مستمراً خاصة عند عدم احلصول على اإلجابة على هذا السؤال

والــدين وحــده هــو القــادر علــى أن يطفــئ هــذا القلــق ويهــب اإلنســان نوعــاً مــن ، القلــق إىل حالــة االكتئــاب

" إن القـــرآن وحـــده هـــو الكفيـــل باإلجابـــة عـــن األســـئلة الـــيت تســـأهلا :يقـــول النورســـي، الطمأنينـــة والســـكينة

ومـــن أيـــن ؟ وبـــأمر مـــن تـــأتون ؟ مـــن ســـلطانكم وولـــيكم ؟ ممـــا تصـــنعون ؟ وإىل أيـــن : فالكائنـــات، الفلســـفة

  .)٢(لى الصانع اجلليل"تصريون ؟ وهلذا تُذكر الكائنات يف القرآن ذكر استطرادي لبيان طريق االستدالل ع

مسيــــة واحلرفيــــة ليشــــخص مــــن إلء معاجلتــــه النقديــــة علــــى مفهــــومي اكــــذلك اعتمــــد النورســــي أثنــــا

موازيــاً بــني اإلفــادة الــيت حيصــل عليهــا العقــل مــن ، خالهلمــا الفــارق األســاس بــني املنظــورين القــرآين والفلســفي

" فالفلسـفة عـدلت  سـمإليهـا كـل مـن احلـرف واإل وراء تعاطيه الفلسفة والعلم القرآين وبني الداللة الـيت حييـل

وأمـا القـرآن فبـاحلق أنـزل وبـاحلق نـزل ، ي"مسالت املوجودات ألنفسها باملعىن "افاستخدم، عن طريق احلقيقة

الفلســـفة  و"، )٣( وإىل احلقيقـــة يـــذهب فيســـتخدم املوجـــودات بـــاملعىن " احلـــريف " ال ألنفســـها بـــل خلالقهـــا "

ـــذا�ا ولـــذا�ا ـــة تقـــوم األشـــياء واملوجـــودات ب ـــة ا، املادي لـــيت تقـــرر األشـــياء بربطهـــا علـــى عكـــس الرؤيـــة القرآني

فرؤية القـرآن أحاليـة تصـل الوقـائع ببارئهـا .. بينمـا الرؤيـة الفلسـفية رؤيـة عينيـة ذاتيـة مصـمتة ال ، )٤("خلالقها

ومــن هنــا  ، ســم حيمــل فحــواه يف بينتــه فحســبإلبــة افهــي مبثا، لــه احلســي الشــاخصيتعــدى فيهــا الــدال مدلو 

فيمـــا كـــان النظـــر ، كـــان النظـــر القـــرآين لألشـــياء نظـــراً إميانيـــاً يلحـــم بـــني الظـــواهر وبـــني اهللا خالقهـــا ومـــدبرها

مـن أبـرز حمدداتـه ، الفلسفي نظـراً شـيئياً حسـياً ال يرسـو مبصـادراته العقليـة القاصـرة إال علـى منطـق جحـودي

   .)٥(وهو ما يعكس ضيعة اإلنسان وعجزه"، ول والال�ائي واملطلقا�ه: االصطالحية

" إن :القرآن أعلـى بكثـري مـن مكانـة الفلسـفة فيقـول ةأن مكان ويصل النورسي إىل نتيجة مؤداها 

وإفالس الفلسفة وفقرها املـدقع يف ، ثروة القرآن الطائلة وغناها الواسع يف معرفة اهللا يف ميدان العلم واحلكمة

____________________ 
 ٢٢٩:ص، نآالنورسي ىف رحاب القر  :، وانظر٧٦:ص، انظر النص للنورسي يف املثنوي العريب  )١(

 ٢٩:ص، صيقل اإلسالم  )٢(

 ٦٧٠:ص، املثنوي، النورسي  )٣(

   ٧٢:ص، رجع السابقاملنفس   )٤(

 ٢٣٤:ص، د/ عشرايت سليمان: املرجع السابق وانظر. ٧٧:ص فس املرجع السابق،ن  )٥(
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وهلذا " فـإن أسـس اإلسـالم عريقـة وغـائرة إىل درجـه ال تبلغهـا ، )١(العربة والعلم مبعرفة الصانع اجلليل"دروس 

وبالتـايل فـالعلم املسـتفاد مـن القـرآن بالكائنـات أعلـى وأغلـى ، )٢(بل تظـل سـطحية جتاههـا"، أسس الفلسفة

دالئل إعجاز اآليـات وكشـاف أسـرار بل إن " مفتاح ، )٣( مبا ال حيد من العلم املستفاد من فنون الفلسفة "

  .)٤(البالغة هو يف معدن البالغة العربية وليس يف مصنع الفلسفة اليونانية "

  :الموازنة النقدية بين ثمرات القرآن والفلسفة

مسى النورسي هذه املقارنة النقدية " موازنة " لكي يذكرنا باملبدأ الـذي انتهجـه وسـار عليـه واختـذه 

فهو هنـا يتخـذ امليـزان ذاتـه ليبـني ، وهو أن يعرض آرائهم على موازين العقل، ده للفالسفةأداة ووسيلة يف نق

ولقــــد كــــان ، أي الطــــريقني أقــــرب إىل مــــا يقتضــــيه العقــــل الســــليم الــــذي جعلــــه املــــاديون مقياســــهم األوحــــد

" ونظــرة القــرآن إليــه بــاملعىن " احلــريف " لكــل منهمــا  يمســاللفلســفة إىل اإلنســان بــاملعىن " االخــتالف نظــرة ا

  .)٥(أثار على كافة جماالت املقارنة النقدية وخاصة على اجلانب املعريف وسلوك اإلنسان والكون 

  : الموازنة النقدية في جانب العالقات االجتماعية

قـات االجتماعيـة ختتلف عن العال، الحظ النورسي أن العالقات االجتماعية اليت تنشئها الفلسفة

وتلـك الـيت يقـوم عليهـا جمتمـع القـرآن ، الختالف القـيم الـيت يقـوم عليهـا جمتمـع الفلسـفة، اليت ينشئها القرآن

ولقد خلص النورسي عمل كال املنظومتني يف إطار حركة " جمتمـع الفلسـفة " و " جمتمـع القـرآن " وبـني آثـار  

" نقطـة االسـتناد يف احليـاة االجتماعيـة و�ـدف إىل "  " إن حكمة الفلسـفة تـرى " القـوة :كل منهما فيقول

املنفعـــة " يف كـــل شــــيء وتتخـــذ " الصـــراع " دســــتوراً للحيـــاة وتلتـــزم " بالعنصــــرية والقوميـــة الســـلبية " رابطــــة 

 فهــي إشــباع رغبــات األهــواء وامليــول النفســية الــيت مــن شــأ�ا تــأجيج الــنفس وإثــارة أمــا مثرا�ــا، للجماعــات 

التــزاحم " إذ ال تفــي حلاجــات "هــو  "وشــأن " املنفعــة، هــو " االعتــداء "القــوة"علــوم أن شــأن ومــن امل، اهلــوى

و شــأن " العنصــرية " هــو " االعتــداء " إذ ، وشــأن " الصــراع " هــو " النــزاع واجلــدال، اجلميــع وتلبيــة رغبــا�م

، تلمس أن اللهاث وراء هـذه احلكمـة ومن هنا، تكرب بابتالع غريها وتتوسع على حساب العناصر األخرى

  .سلب من جرائها إال سعادة البشريةال ي، الفلسفة

فهـي تقبـل "احلـق" نقطـة اسـتناد يف احليـاة االجتماعيـة بـدًال مـن "القـوة"  أما حكمة القـرآن الكـرمي

____________________ 
 ١٥١، ١٤٠ :ص، ن والفلسفةآاملوازنة بني حكمة القر ، وىف نفس املصدر، ١٥١:ص، الكلمات  )١(

 ٥٧٠:ص، املكتوبات  )٢(

 ٤٠٧:ص، نوي العريبثامل  )٣(

 ٩٤:ص، صيقل اإلسالم  )٤(

   ١٨٠ – ١٥٢ ص:،  احلرية واملعرفة: نظر إىل كل ذلك بتوسع يف كتابناا   )٥(
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أساسـاً يف ونيل الفضائل هو الغايـة بـدًال مـن "املنفعـة" وتتخـذ دسـتور "التعـاون" ، اهللا سبحانه ىوجتعل "رض

وتلتــزم برابطــة " الــدين " لــربط فئــات ا�تمــع بــدًال مــن العنصــرية والقوميــة ، احليــاة بــدًال مــن دســتور " الصــراع

وجتعل غايتها احلد من جتاوز النفس األمارة ودفع الروح إىل معايل األمور وإشباع مشاعرها السـامية ، السلبية

وشـأن " الفضـيلة " هـو " ، ن شأن " احلـق " هـو " االتفـاقوإ، تسوق اإلنسان حنو الكمال واملثل اإلنسانية

" "األخـوة والتكاتف"وشـأن هـو "الـدين" وشـأن، وشأن " دستور التعاون " هو " إغاثة كـل لآلخـر، التساند

  .)١(إجلام النفس " وكبح مجاحها وإطالق الروح وحثها حنو كمال هو " سعادة الدارين "

  :منهم ونقده للفالسفة وبيان موقفهالنورسي 

بأنـه كيـف يهـاجم ، يف البداية نراه يطرح سؤاالً على نفسه ليبـني فيـه مـا قـد خيطـر بعقـول اآلخـرين

رائهـم ويظهـر عورهـا ؟ ويـرد آومن يكون هو حىت يناطحهم ويهامجهم وينتقـد ، شخص مثله عمالقة وأعالم

فما تكون أنت حىت تنازل هؤالء املشاهري أمثـال أرسـطو  :" وإن قلت:النورسي على هذا السؤال فقال جميباً 

ملــا كــان ىل أســتاذ أزيل وهــو  :أقــول وأفالطــون ؟ فهــل أصــبحت نظــري ذبابــة حــىت تتــدخل يف طــريان الصــقور؟

يف طريــق احلقيقــة واملعرفــة بأولئــك  -ولــو بقــدر جنــاح ذبابــة -القــرآن العظــيم" فــال أراين مضــطراً أن أبــايل "

فمهمـا كنـت أدىن درجـة إال أن ، تالميذ الفلسفة امللوثة بالضاللة والعقـل املبتلـى باألوهـامالصقور الذين هم 

فبفضـل أسـتاذي ومهتــه مل تسـتطيع املـادة الـيت أغــرقتهم أن ، أسـتاذهم أدىن بـدرجات ال حـد هلـا مــن اسـتاذي

ما جز من األعمال وقوانينه ميكنه أن ين، نعم أن اجلندي البسيط احلامل ألوامر سلطان عظيم ، تبلل قدمي

  .)٢(مل ينجزه مشري لدى ملك صغري"

  :يرتكز نقد النورسي التصنيفي للفالسفة على ثالثة

  فالسفة اإلسالم . -١

 الذين يسميهم اإلشراقيون . -الفالسفة غري املادين -٢

 الفالسفة املاديون . -٣

"ولقـد فسـر"ابن سـينا" كقولـه يف " ابـن سـينا ": ،  فنجده يتناول األوائل "اإلسالميني" تارة باملـدح

 يَـا بَـِين آَدَم ُخـُذوْا زِينَـَتُكمْ ﴿:فسـر هـذه اآليـة، "أفالطون" فالسفة اإلسـالم وشـيخ األطبـاء وأسـتاذ الفالسـفة

 تمـن زاويـة نظـر الطـب فقـط باألبيـا )٣( ﴾ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشـَربُوْا َوَال ُتْسـرُِفوْا ِإنـَُّه َال حيُِـبُّ اْلُمْسـرِِفنيَ 

____________________ 
 بتصرف  ٤٧٢، ٤٧٣ :ص، يف نفس املرجع وانظر .١٤٥، ١٤٦ :ص، الكلمات   )١(

 ٢١٥:ص ،. إحسان قاسم: النورسي نظرة عامةوانظر ٦٤٨ :ص، النص باهلامش، فس املرجع السابقن   )٢(

 ٣١ :آية، سورة األعراف   )٣(
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  :التالية

  وحسن القول يف قصر الكالم مجعت الطب يف بيتني مجعاً 

  جتنب والشـفاء يف اإل�ضام فقـــلـل إن أكلـت وبعـــد أكل

  .)١(من إدخال الطعام على الطعام وليس على النفوس أشد حاالً 

قــد خصوصــاً حينمـا جيـدهم ، ويضـم إلــيهم بعـض املتكلمـني، ويتنـاوهلم تـارة أخـرى بــاللوم والتقريـع

" مل ينـل حكمـاء اإلسـالم الـدهاة أمثـال " : فيقـول، انساقوا وراء الفالسفة املاديني بعيداً عـن مـوازين القـرآن

مل ينــالوا ، وا �ــذه الفلســفة املنهــارة األســس واغــرتوا �ــا وبربيقهــافتتنــانا والفــارايب " وغــريهم مــن الــذين ابــن ســي

بــل مل ميــنحهم اإلمــام الغــزايل وهــو حجــة ، االعتيــادي هــؤالء إال أدىن درجــة مــن درجــات اإلميــان عنــد املــؤمن

فأل�ـــم افتتنـــوا ، وكـــذا أئمـــة املعتزلـــة الـــذين هـــم مـــن علمـــاء الكـــالم املتبحـــرين، اإلســـالم حـــىت تلـــك الدرجـــة

، لـــذا مل يظفـــروا إال بدرجـــة املـــؤمن املبتـــدع الفاســـق، وحكمـــوا العقـــل، بالفلســـفة وزينتهـــا وأوثقـــوا صـــلتهم �ـــا

وعمـر ، املعري الذي هو مـن مشـاهري شـعراء املسـلمني واملعـروف بتشـاؤمه ويأســه وقنوطـهوكذلك أبو العالء 

صــفعتهما ، ملــا ســلكا طريــق الفلسفـــة وتلــذذا مبســلك اهلــوى والــنفس، اخليــام املشــهور بنحيبــه وبكائـــه ونواحــه

  .)٢(ما بالكفر والزندقة والتضليل"فأ�ُ ، أكف التحقري واإلهانة

نــه ينتقــدهم ويســفه أفكــارهم إلفالســفة غــري املــاديني " اإلشــراقيون " فوهــم ا: أمــا الصــنف الثــاين

مـــن ذلـــك مـــثًال: أنـــه بعـــد أن ذكـــر أراء الفالســـفة ، ولكنـــه يضـــعهم يف مكانـــة أرقـــى مـــن الفالســـفة املـــاديني

خبلقــه  القــدامى يف مســألة " أن الواحــد ال يصــدر عنــه إال الواحــد " وكيــف حــاولوا أن يفســروا عالقــة " اهللا "

" فــإن كــان اإلشــراقيون الــذين هــم أرقــى الفالســفة واحلكمــاء فهمــاً : يقــول، ل مــا أمســوه " بالعقــل "مــن خــال

لســفة واحلكمــة مــن فكيــف يكــون يــا تــرى كــالم مــن هــم دو�ــم يف الف، يتفوهــون �ــذا الســخف مــن الكــالم

  .)٣("ماديني وطبيعيني

الــذين خصــهم النورســي بــأكرب فهــم ، وهــم الفالســفة املــاديون أو الطبيعيــون: أمــا الصــنف الثالــث

ألن  ؛اً ألدلـــتهم أو رداً علـــى شـــبها�م وكانـــت لـــه معهـــم وقفـــات عديـــدة نقضـــ، قـــدر مـــن النعـــوت القدحيـــة

فيومهـــون بعـــض ، "أهـــل الضـــاللة واإلحلـــاد يســـتندون دائمـــاً علـــى األســـس الفاســـدة للفلســـفة الطبيعيـــة املاديـــة

)٤(ئق اإلسالم"ن إليها لصد حقااملسلمني بأن هلم أسساً علمية يركنو 
  

____________________ 
 ٢٢٣ :ص، اللمعات  )١(

 .بتصرف٢١٤، ٢١٥:ص، حياته وآثارهلنورسي ا :وانظر. ٦٤٦، ٦٤٥:ص، الكلمات  ) ٢(

 ٦٤٥ :ص، الكلمات  ) ٣(

 ٢١٢ ص:، ةعام ةالنورسي نظر   )٤(
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  :معالجة النورسي النقدية لعلم الكالم

لقد حتدث املتكلمون أنفسهم وعربوا عن خيبة أملهم يف علم الكالم كمنهج برهاين يقنع 

وعدم جدوى الكالم ، ويبعث اليقني والطمأنينة يف نفوس العامة، اخلاصة أو يصل إىل املعرفة اليقينية

  : ووصل إليه املشتغلون باملناهج الكالمية من حرية فيقول فالشهرستاين يعرب عما شاهده، ونفعه

  وسريت طريف بني تلك املعامل لقد طفت يف تلك املعاهد كلها

  نادم سن على ذقن أو قارعأ فلم أر إال واضعاً كف حائر

وبعد أن خُرب الكالم تعلمًا وتعليمًا وتأليفًا يؤكد بأنه صادفه علماً ، والغزايل يف حبثه عن اليقني

وال حيصل عن هذا العلم ما ميحو بالكلية ظلمات احلرية يف اختالفات ، وفيًا مبقصوده غري واف مبقصودي

وكيف أنه أضاع عمره سدى يف ، ويعرب فخر الدين الرازي عن عدم قناعته شخصياً مبنهج املتكلمني، اخللق

  :فيقول، البحث عن اليقني من هذا الطريق فلم جيده

  وأكثر سعى العاملني ضالل .  ال�اية إقدام العقول عق

  وغـــــايـة دنــــــيانــــــــا أذى ووبـــــــال. وأرواحنا يف وحشة من جسومنا

  سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا . ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا

لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليًال وال تروي غليًال ورأيت 

وقد كانت هذه األقوال واالعرتافات وأمثاهلا عامًال هامًا من عوامل الشك يف ، قرب الطرق طريقة القرآنأ

كما أن التحديات اليت كان يواجهها الفكر ،  قيمة الكالم اإلجيابية من حيث تثبيت العقيدة وترسيخ اليقني

إىل أسلوب جديد منطقي يف بل كانت يف حاجة ، اإلسالمي مل يعد يفيد معها أسلوب الكالم القدمي

ومعرب عنه بأسلوب واضح قريب ، ومنسجم مع روح العصر، وواقعي يف معاجلته، عملي يف أدلته، أساسه

  . )١(إىل العقول مجيعاً 

  : قدية عند النورسي لعلم الكالم هوومن أبرز أسباب توجه املعاجلة الن

القدميـة لألوليـاء الصـاحلني يبحـث عـن ن قسماً من مصنفان أغلب العلمـاء السـابقني والكتـب إ"  -١

ذلــك ألنــه مل يكــن يف عصــرهم حتــد ، مثــار اإلميــان ونتائجــه وفيوضــات معرفــة اهللا ســبحانه وتعــاىل

أمــا اآلن ، إذ كانــت تلــك األســس متينــة ورصــينة، واضــح وال هجــوم ســافر جلــذور اإلميــان وأسســه

وال تستطيع تلك الكتـب الـيت  ، ذورهفإن هناك هجوماً مجاعياً منظما عنيفاً على أركان اإلميان وج

 .)٢(وال أن تقاومه وتصده" يكانت ختاطب املؤمنني فحسب أن تقف أمام هذا التيار القو 

____________________ 
  ٢٤٠ - ٢٣٩ :ص، املؤمتر السادس لبديع الزمان ،أعمال مؤمتر العوملة واألخالق، يأمحد حممد اجلل  )١(

  ١٠:ص، املالحق  )٢(
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كمـا أن املعرفـة املسـتنبطة بـدالئل علـم الكـالم ،  هناك فرق بني التوحيد احلقيقـي والتوحيـد العـامي  -٢

أن تلـك املعرفـة مـىت مـا كانـت علـى  يف حـني، وال تـورث االطمئنـان القلـيب، ليست املعرفة الكاملة

فعلمــاء الكــالم يســلكون منــاهج متعــددة صــعبة ، تصــبح معرفــة تامــة، �ــج القــرآن الكــرمي املعجــز

ومــن بعــده ، ســباب إلثبــات اســتحالة الـدور والتسلســل يف �ايــة العــاملويقطعــون سلســة األ، ووعـرة

 .فسهل ميسر وكعصا موسىرآن الكرمي أما املنهج احلقيقي للق، يثبتون وجود واجب الوجود

، إذ أن هنــاك لطــائف كثــرية لإلنســان هلــا حظهــا مــن اإلميــان، إن اإلميــان ال حيصــل بــالعلم وحــده  -٣

فكمــــا أن األكــــل إذا دخــــل املعــــدة ينقســــم ويتــــوزع إىل خمتلــــف العــــروق حســــب كــــل عضــــو مــــن 

فـإن  ، والفهـمكذلك املسائل اإلميانية اآلتية عن طريق العلم إذا ما دخلـت معـدة العقـل ،  األعضاء

تأخــذ منهــا ومتصــها  –كــالروح والقلــب والســر والــنفس وأمثاهلــا   –كــل لطيفــة مــن لطــائف اجلســم 

وتظلـــم اللطـــائف ، فاملعرفـــة الناجتـــة مـــن علـــم الكـــالم التقليـــدي ناقصـــة ومبتـــورة، حســـب درجا�ـــا

 وحترمها .

العقيـدة يف إطـار عقلـي ويف هذه املعاجلة النقدية نلحظ أن النورسي يرفض التعامل األحـادي مـع قضـايا 

بـل إنـه يـرى أن جسـد اإلنسـان بكامـل جوارحـه ولطائفـة لـه تفاعـل فطـري أثنـاء حبثـه عـن ، أو قليب أو ذوقـي

املعرفـة اليقينيــة مـن خــالل الســري عـرب املــنهج القــرآين الـذي يتالقــى مـع فطــرة تلــك اجلـوارح واللطــائف واملرشــد 

، أو املشاهدات الذوقية املتسـمة يف غالبيتهـا باخلياليـة الذاتيـة، التأويليةبعيداً عن املذهبية العقلية العلمية ، هلا

وبـــني اإلنســـان والكـــون الـــذي يعـــيش فيـــه . إذاً فمســـعى ، والفاصـــلة يف ســـريها املعـــريف بـــني اإلنســـان وواقعـــه

القلـب و  النورسي النقدي هو إجياد علم كالم جديد مساته القوة والرصانة والقدرة على الوفاء حباجات العقل

  .)١(فيمزج الفكر بالوجدان حتت إرشاد القرآن الكرمي " 

أهدافه لتجديد  واملتصفح لرسائل النور جيد أ�ا توميء إىل إبراز هدف النورسي األول من بني 

وهي ، وشرح حقائق اإلميان ومعرفة اخلالق الصانع، وهو تفصيل األهداف القرآنية، علم الكالم أو العقيدة

وكانت ، حيث كان الوحي يف بؤرة الشعور، ياتية إميانية ترتبط ارتباطا وثيقًا بعصر النبوةتعرب عن مدرسة ح

فإن اإلصالح ينصب على كل ما هو ، وألن تلك هي رؤية الرسائل، احلياة ترمجة له دون مذهبية علمية

جت � بل إ�ا، وهلذا مل تكتف بشرح حقائق القرآن حسب إدراك واقع العصر وفهمه فقط، إسالمي

وبإيضاح أن كتاب الكون الذي يكون القرآن ، بشرح القرآن على ضوء العلوم بضرب األمثلة على ذلك

ورسائل النور �ذا أثبتت  ٠الذي يعد اإلسالم جوهرها ، ترمجته األزلية يتعلق مبنظومة احلياة والعلوم مجعياً 

لرسائل على قراءة كتاب الكون عندما ومن مث فقد حثت ا، أن احلقائق القرآنية تتطابق مع احلقائق الكونية

____________________ 
  ٢٠٦:ص، املثنوي العريب  ) ١(
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  أشارت إىل أن حروف كتاب الكون وآياته تشكل منابع احلقائق القرآنية.

قد عمد إىل البساطة ، فالنورسي باعتماده الكامل على القرآن الكرمي أثناء معاجلته النقدية

فحوله من علم ، صفخلص علم الكالم من جتريده النظري املعقد الذي ال يفهمه إال اخلوا، والشمول

وحيد ودقائق العقيدة اإلسالمية بشكل ال يفهمه هومن هنا عرب عن حقائق الت، مفتوح مغلق إىل علم

فهو ، أل�ا صارت حاضرة ومرئية فوق صفحة الكون، بل يعايشه ويعانيه قلبًا ووجداناً ، املسلم وحسب

وهو �ذا ال يؤسس علماً ، باستخدام العلممنهج قرآين شامل يبدد الغفلة والظلمة ويظهر أنوار التوحيد 

استخدم النورسي ، وبدًال من الكالم اجلديل، )١(بل ويضع الرؤية الشاملة للوجود ككل، للكالم فقط

ومسائل النبوة واآلخرة والقضاء والقدر بشكل ، أسلوب القرآن يف عرض مسائل وجود اهللا تعاىل ووحدانيته

وال حيصر الكالم يف العقل ، بل مجيع لطائفه معاً ، ه وعقله وخيالهخياطب قلب اإلنسان وفكر ، واضح جلى

من النباتات واحليوانات والنجوم ومن النفس ، بل ويورد أمثلة مادية من واقع املرء وبيئته، أو الذوق

  اإلنسانية .

وقد أطلق بعض الدارسني على الطريق الذي أتبعه النورسي بأنه علم كالم جديد أو علم كالم 

و�ذا املنهج استطاع النورسي أن حيول قضايا ، مبين على القرآن ويستقي من القرآن املنهج واملصطلح قرآين

ويكون هلا تأثري على ، ينفعل �ا املسلم ويتفاعل معها، العقيدة من مجودها اجلديل إىل قضايا حيه وفاعلة

  سلوكه ورؤيته للكون وتقييمه لألحداث واملواقف .

  النقدية للتصوف:معالجة النورسي 

وما ، واألمة اإلسالمية بصفة عامة، لقد أدرك النورسي طبيعة املرحلة اليت متر �ا تركيا خباصة

لذلك قام بعملية مراجعة كربى لرصيد األمة من قضايا العقيدة وفق نظرة مشولية ، تستدعيه من جهد فكري

الروح وتطهري النفس اإلنسانية وجتسيد فالحظ النورسي أن التصوف الذي كان قائمًا على تربية ، نقدية

أصبح يف العصور املتأخرة أسرع امليادين يف الثقافة اإلسالمية تعرضًا لالحنالل ، القيم اإلسالمية الرفيعة

بل إن بعض الطرق الصوفية حتولت يف أغلب األحوال إىل مراكز البتزاز أموال ، وعامًال من عوامل التخلف

   .وهكذا أنفصل الفكر عن الواقع، بواق حملاربة ما تبقى من العلوم العقلية والعلميةوإىل أ، ألتباع واملريدينا

إن الرتبية الروحية يف فكر النورسي قائمة أساساً على تعـاليم القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة الشـريفة 

 قَـْد أَفـْلَـَح َمـن زَكَّاَهـا﴿ :يف الدعوة إىل بيان سبل االستقامة والسلوك املوزون يف احلياة انطالقا من قوله تعـاىل

 ِإنَّ لِنَـْفِسـَك َعَلْيـَك َحق�ـا«و )١(»َهَلَك اْلُمتَـَنطُِّعـونَ « وقوله عليه الصالة والسالم، )٢(﴾َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها

____________________ 
  ٢٧٥، ٢٧٦:ص، أعمال مؤمتر العوملة واألخالق يف ضوء رسائل النور ،عادل حممود بدر   ) ١(

  ١٩: آية، سورة الشمس   )٢(
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م أمـاهذا باإلضافة إىل أن الطرق الصوفية يف هذا العصر ال تستطيع أن تقف ، )٢(»َوِإنَّ ِألَْهِلَك َعَلْيَك َحق�ا

أل�ـــا تعتمـــد علـــى التجربـــة الذاتيـــة وال تعتمـــد يف إدراك احلقـــائق علـــى  ؛قـــوة اهلجـــوم املشـــكك يف اإلســـالم 

 ر.العص دلة العلمية اليت هي صفة هذاالرباهني املنطقية واحلجج العقلية واأل

  :موقفه النقدي من وحدة الوجود

واالحتاديــة واإلشــراقية والغنوصــية إىل كــان النورســي واعيــاً متــام الــوعي بتســرب النظريــات احللوليــة  

فحـاول تصـحيح مقوالتـه وفضـح اجتاهاتـه املنافيـة ، التصوف اإلسالمي النقي امللتزم بكتاب اهللا وسـنة رسـوله

هلـذا وجـه  ،)٣("إىل نظـام أخالقـي متكامـل ومتـوازن لروح القرآن والسـنة النبويـة بغيـة الوصـول بـا�تمع املسـلم

أل�ا مناهج خمالفة ، وحذر من قراءة كتبهم وإتباع مناهجهم، اب وحدة الوجودالنورسي نقداً خاصاً ألصح

، احلقيقــي للنظريــة يف إطارهــا اإلســالمي عوخــص مــن بيــنهم " حمــي الــدين بــن عــريب " الواضــ، ملــنهج القــرآن

  :ويتمثل نقد النورسي للنظرية وأصحا�ا فيما يأيت

كمـا ،  بن عـريب اف، هخمالف لتعاليم اإلسالم وقيموهو أمر ، إن النظرية تقود إىل إنكار املوجودات

" ال موجــود إال هــو " ألجــل احلصــول علــى احلضــور القلــيب الــدائم أمــام اهللا ســبحانه : يقــول، يقــول النورســي

ال مشــهود إال هــو "وألقــوا ســتار :وتعــاىل حــىت وصــل بــه األمــر إىل إنكــار املوجــودات . وهنــاك آخــرون قــالوا

إذ أن مبـــادئ ، وهــذه النظــرة ال ختلــو مــن خطــر ،)٤(واختــذوا طــوراً عجيبـــاً " نــاتالنســيان املطلــق علــى الكائ

منهـا وجـود اآلخـرة .. فاإلميـان بـاآلخرة ال حيتمـل أن ، اإلميان تقرر موجودات البد على املؤمن أن يقول �ـا

ويوصـــي " ، يف فهـــم مســـألة وحـــدة الوجـــود –كمـــا حيـــذر النورســـي   –لـــذا وجـــب الـــتحفظ ، يقـــال خبيالتهـــا

وأال يعمـل مبقتضـاه عنــدما يفيـق مـن عـامل االســتغراق ، احب هـذا املشـرب أال يصـحب معــه هـذا املشـربصـ

وإال ، مث إن عليه أال يقلب هذا املشرب القليب والوجداين والـذوقي إىل أسـس عقليـة وقوليـة وعلميـة، والنشوة

 ويبـني النورسـي أن ،)٥(ة اإلسـالم"أوهم نفسه وغريه باملادية والطبيعية والوقوع يف التحلل واالبتعاد عن حقيق

وإمنـا هـو مشـرب ، وال هو مبسلك حقيقـي، ليس هو أرفع املراتب اإلميانية –وحدة الوجود  –هذا املسلك "

____________________ 
 ٢٦٧٠ ، رقم احلديث٤/٢٠٥٥املتنطعون،  كتاب العلم، باب هلك  ملسلم، الصحيح   )١(

 ١٣٦٩ ، رقم احلديث٢/٥١٢صد يف الصالة، بو داود، السنن، كتاب الصالة، باب ما يؤمر به من القأ   )٢(

  ٢٢٥، ٢٢٤:ص، املكتوبات  )٣(

  .بتصرف ٢٤٣:ص، السابقاملرجع ، أمحد حممد اجللى   ) ٤(

النورسي يف رحاب ، ، وانظر٧٣:ص، م٢٠٠٦، القاهرة، سوزلر، النورسي :، ترمجةأنوار احلقيقة ،إحسان قاسم  ) ٥(

  ١٤٩، ١٤٨ :ص ،القرآن
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  -النظريـة أو املشـرب أو النزعـة أو احلـال  كمـا أن،   )١("واالسـتغراق وأصـحاب الشـوق والعشـق أهل السـكة

فــإن ، ولكــن لكو�ــا مشــربة بلــذة وجدانيــة ونشــوة روحيــة، ناقصــةمرتبــة  –كمــا فضــل النورســي أن يســميها 

ظـانني أ�ــا هــي املرتبــة األخــرية ، يرغبــون يف مغادر�ــا فيبقــون فيهــا معظـم الــذين حيملو�ــا أو يــدخلون إليهـا ال

  .)٢(اليت ال تسمو فوقها مرتبة وال يطاهلا أفق"

إذ أدرك املخــاطر الــيت ، الوجــودلقــد كــان النورســي يــدرك خمــاطر اإلغــراق يف القــول مبــذهب وحــدة 

 الــذين أهلــوا الطبيعــة أن يقتنصــوا األبريــاء والســذج ممــن نيوكــان يســرياً علــى الطبيعيــ، ملنــزعتتــوارى خلــف هــذا ا

وأن ، فيســـتدرجو�م إىل الوقـــوع يف مطـــب الشـــرك، تطـــرقتهم أفكـــار وحـــدة الوجـــود دون فهـــم أو اســـتيعاب

يضـاً نقـول هكـذا ونفكـر هكـذا ونـرى يف الطبيعيـة جملـي ألوهيتنـا حنـن أ، " حنن وأنتم سواء: خياطبوهم قائلني

عـن مـنهج املـاديني وعبـدة الطبيعيـة مـن مشـرب  اً علماً أنه ال يوجد مشرب يف العامل بعيـد، )٣(بل حقيقتها "

ذلــك ألن أصــحابه يؤمنــون بــاهللا إميانــاً عميقــاً إىل درجــة يعــدون الكــون ومجيــع املوجــودات ، "وحــدة الوجــود"

بينمــا املــاديون يولــون املوجــودات مــن األمهيــة إىل حــد أ�ــم ينكــرون ، جبانــب حقيقــة الوجــود اإلهلــي معــدوماً 

   )٤( فأين هؤالء من أولئك ؟، معها وجود اهللا تعاىل

وهنا نلحظ أن النورسي مل خيرج أصحاب مذهب وحـدة الوجـود مـن دائـرة اإلميـان والرمـى �ـم يف 

وهلـذا جنـد أنـه ، معهم من إميـان حـىت ال يكـون عونـاً للشـيطان علـيهمبل تعامل معهم بقدر ما ، دائرة الكفر

ولكنــه لــيس ، بــن عــريب مهتــد ومقبــولابــل ويعــرتف بــأن ، ميــا�م العميــق بــاهللا رغــم مآخــذه علــيهمإيعــرتف ب

خـالف القواعـد في، ويعلـل بأنـه ميضـي غالبـاً دون ميـزان يف احلقـائق، كتاباتـه  مبرشد وال هـاد أو قـدوة يف مجيـع

، إذ الكـالم كفـراً ظـاهره، غـري أنـه بـريء مـن الضـاللة الضـاللة ظـاهراً  ويفيـد بعـض أقوالـه، تة ألهـل السـنةالثاب

فإنـه مل ، وهنا نلمس أن النورسي رغم اعرتاضه ونقده ملذهب وحدة الوجـود، )٥( إال أن قائله ال يكون كافراً 

  .ويرى أنه بريء من الضاللة، لكفربن عريب اابل نراه ينفي عن ، يتعرض لواضعه احلقيقي بأي جتريح

ولكــن رغــم دفــاع النورســي وثنائــه املــدفوع بــأدب العلمــاء األتقيــاء عــن ابــن عــريب فــإن هــذا مل يثــين 

ألن االنصـياع  ؛ذلـك، " أن منزلة اإلميان القرآين أعلى وأسىن من منزلـة القـبس الشـهودي: النورسي أن يعلن

ســـتغراقات أوىل مـــن حتســس اإلميــان مـــن خــالل االزيــز لتقريــرات اهللا عــز وجـــل مــن خــالل منطـــوق كتابــه الع

____________________ 
  ٦١:ص، اللمعات   )١(

   ١٠٥:ص، املكتوبات  )٢(

   ٥٧٩، ٤٢٥، ١٠٦:ص وانظر .٥٨٠:ص، املكتوبات وانظر ١٤٩:ص، النورسي يف رحاب القرآن  )٣(

  ٧٦، ٧٥:ص، م٢٠٠٦، القاهرة، أنوار احلقيقة، النورسي، سوزلر  )٤(

  ٤٤٥ - ٤٣٣، ٦٥ -٦١، ٥٦ -٥٢:.ص وانظر ٤٤٥:ص، اللمعات   )٥(
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" إن درجـة الشـهود أوطـأ بكثـري مـن درجـة : هلذا يقـول النورسـي، الروحية اليت قد ال يسلم متعاطيها من زلل

اإلميــــان بالغيــــب ... وميــــزان مجيــــع األحــــوال الروحيــــة والكشــــفيات واألذواق واملشــــاهدات إمنــــا هــــو دســــاتري 

  .)١(وقوانني األصفياء واحملققني احلدسية " ، الكتاب والسنة السامية

  :موقف النورسي النقدي لمفهوم الوالية

بأفضلية الويل  بلغ ببعض الغالة من املتصوفة إىل القول، إن مفهوم الوالية هذا قد اعرتاه احنراف 

مبا جرى ملوسى ولقد سجل أبو حيان يف "البحر احمليط" هذا االحنراف بأفضلية الويل على النيب ، على النيب

واستدلوا بقول أيب يزيد "خضت حبرًا وقف ، على أن اخلضر أفضل من موسى، مع اخلضر عليهما السالم

وملا كانت هذه الدعوى ذات صلة ، وهذا كله من مثرات الرعونة والظلمة من النفس ، األنبياء بساحلة " 

العقدي وما يتطلبه من أدلة  فقد حرص النورسي على أن يكشف عن هذا االحنراف، وثيقة بالعقيدة

  .مقنعة

يتبعــون  وقــد ذكــر النورســي يف" املكتــوب التاســع والعشــرين " أن مــن مزالــق بعــض الصــوفية ممــن ال

مث يكشـف النورسـي أن ، )٢(هم بأرجحية الوالية على النبـوة "هي اعتقاد، السنة النبوية على الوجه الصحيح

مصــدرها ومنبعهــا هــو الــوهم الــذي يســتحوذ ، النبــوةدعــوى بعــض ســالكي التصــوف بأفضــلية الواليــة علــى 

ما يتومهونه بأن ظالل مقامات الوالية ومناذجها املصغرة كأ�ا هي املقام احلقيقي والكلي حيث إن "، عليهم

وبـني انطبـاع بعـض ، يفرق النورسي بني تلقي النيب للعلوم مباشـرة عـن اهللا، ولزوال هذا التوهم ،)٣(واألصلي"

مبثــال مــن يتلقــى نــور الشــمس بواســطة مــرآة فيقــع لــه مــن النــور الســاقط علــى املــرآة ، الــويل املعــارف يف قلــب

ويؤكـد " يف الكلمـة الرابعـة والعشـرين والكلمـة احلاديـة والثالثـني مـن كتـاب الكلمـات ، )٤(بقدر سـعة املـرآة "

إليـه  نبـوة ال ميكـن أن يرقـىوأن مقـام ال، )٥( وخفوت ضوء األخرية أمام نور النبـوة "، "مسو النبوة على الوالية

  أي ويل من األولياء مهما كانت قيمته.

  :لسنة النبويةموقف النورسي النقدي من إسقاط بعض المتصوفة ألوراد ا

يتفق النورسي مع سائر علماء السنة أن أفضل سبيل موصل إىل الوالية هو سلوك �ج السنة 

الوالية من بني مجيع  و أمجل وأملع طريق موصلة إىل مرتبة" إن إتباع السنة النبوية املطهرة ه: املطهرة فيقول

____________________ 
   ١٤٩ :ص، النورسي يف رحاب القرآن، وانظر ١٠٥:ص، املكتوبات  )١(

  ٥٨٨:ص، املكتوبات: وانظر ٦٦٩، ٦٧٠:ص، فردوس أبو املعاطي أعمال مؤمتر العدالة  ) ٢(

  ١١٢، ٥٣:ص، أنوار احلقيقة وانظر.٥٨٩:ص، املكتوبات  ) ٣(

  ٦٦٩:ص، الكلمات  )٤(

  ٥٨٨:ص، املكتوبات  ) ٥(
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إذ ، فيلتزمها حبذافريها، هو املتبع ملا تقرره الشريعة -يف نظره –واملريد احلق ، بل أقومها وأغناها، الطرق

واالستهداء باألحكام الشرعية ، وتقليدها يف مجيع تصرفاته وأعماله، اإلتباع يعين حتري املسلم السنة السنية

، واليت هي مثرة الوحي، " كما أن آداب الشريعة كما سنها سيد املرسلني، )١(يف مجيع معامالته وأفعاله "

هي أمسى وأعلى من آداب الطريقة اليت هي مثرة اإلهلام .. ومن هنا كان أساس الطريقة هو إتباع السنة 

ينبغي أن ، وراد التصوف وما حيصل للسالك منهما من أذواقأن آداب الطريقة وأحيث "، )٢(النبوية "

  .)٣("ا السالك من أداء الفرائض والسننحيصل عليها هذ، تكون مدخًال ألذواق أحلى وأعلى وأمسى

تباع السنة والتمسك �ا أفضل عند اهللا من مئات األوراد اخلاصة  اويؤكد النورسي بعد ذلك أن 

فيقول " إن إتباع سنة واحدة من السنة النبوية ، من آداب التصوفكما أن سنة واحدة أفضل ألف مرة 

إذ كما أن فرضًا واحدًا يرجح ألفًا من ، يكون مقبوًال عند اهللا أعظم من مائة من اآلداب والنوافل اخلاصة

ونلحظ أن نقد النورسي ، )٤(وية ترجح ألفًا من آداب التصوف "فإن سنة واحدة من السنن النب، السنن

ألن ذلك خمالف لقول ؛إلسقاط بعض املتصوفة ألوراد السنة وعدم متسكهم بالسنن النبوية مرجعه ورفضه 

و�ذا أضحى بعض املتصوفة يتجاوزون ، )٥( ﴾َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  ﴿ :اهللا تعاىل

اليت سرعان ما تتحول فيما ، منزلة مفاهيم الوحي فأصبحوا ينزلون مفاهيم الفن الصويف، املنهج واملفاهيم

أنزلوا ا�از منزلة احلقيقة وقدموا ا�از  -:وهكذا فإ�م، بعد إىل مفاهيم متأخرة على املفاهيم الصوفية

  عليها 

 . وأنزلوا الوالية منزلة النبوة وقدموا الوالية عليها  

 . وأنزلوا الباطن منزلة الظاهر وقدموا الباطن عليه  

 نزلوا األوراد الصوفية منزلة األذكار السنية وقدموا األوراد عليها .وأ  

 . وأنزلوا اإلهلام منزلة الوحي وقدموا اإلهلام عليه  

 . وأنزلوا الكرامات منزلة املعجزة وقدموا الكرامة عليها  

أوجه  وبيان، انربى النورسي بالنقد اإلجيايب البناء ليربهن على عكسها، ملثل هذه املواقف وغريها 

كما أنه بذل كل مساعيه بأن ال يتخذ ،  الصواب من خالل عرض الفكرة دون التعرض ألمساء أو أشخاص

____________________ 
  ٥٨١:ص، رجع السابقامل  ) ١(

  ١٥٢:ص ،النورسي يف رحاب القرآن  ) ٢(

   ٨٣:ص، أنوار احلقيقة، النورسي  )٣(

  ٥٨٨:ص، املكتوبات  ) ٤(

 ٢١:آية، سورة األحزاب  ) ٥(
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وهذا ما جعله ، وذلك من خالل رفضه ونقده لفكرة فناء املريد يف الشيخ، بعضنا بعضًا أرباباً من دون اهللا

ألن الشيخ ال ميلك احلق وال  ؛واملريدبني الشيخ يستبعد أن تكون العالقة بينه وبني طالبه من باب العالقة 

ومن أجل ذلك بىن النورسي منهجًا معرفيًا جديدًا يتأسس ، وإمنا احلق واليقني يف الربهان القرآين ، اليقني

وميثل طريقاً ، وهو منهج يتحد فيه العقل والقلب معاً ، كي يتحرك اإلنسان خبطاهم،  على القرآن والسنة

 .)١(طريق العجز ... الفقر ... الشفقة ... التفكر: وهو، ل الوصول ملعرفة اهللاقصرياً وسبيًال سوياً من أج

  : الخاتمة

إن االستنتاج من دراسيت للمعاجلة النقدية اإلجيابية البناءة يف فكر النورسي تضع يف املقدمة  

والتعاون  ووجوب إنصاف املخالف، وجوب تصحيح النية واحلذر من تزكية النفس والتجاوز يف الرد والنقد

وتوطني النفس على قبول ، وااللتزام بالعدل وتعظيم حرمات املسلمني، معه نصرة للدين وعدم تنقيصه

وأبرز ما يلفت ، والتعامل مع القول ال مع قائله، مع مراعاة القدرات العقلية واألحوال والبيئات، احلق

نقدية ألي مسبقة عند معاجلته ال االنتباه هو انتهاج النورسي يف تنقية ذاته من أي تعصب أو أحكام

  .قضية
   

____________________ 
  ٥٤٩ :ص ،ذيل الكلمة السادسة والعشرون ، وانظر٤٣٢ -  ٤٣١:ص، العريب النورياملثنوي   )١(
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 دراسة تحليلية اعتناء المستشرقين بالواقدي وكتابه "المغازي"
Take care of the Orientalists W qid  and his book "Magh z "  

(An analytical study) 

 *د/عبد الصمد شيخ

  **يفتح الرحمن قرش/د.أ

ABSTRACT 

Muhammad ibn ‘Umr Al-W qid  is considered to be one of the 
most famous early Muslim historians. Despite being disputed among the 
circle of Muhaddith n, he was popular among the early Muslim historians. 
He got recognition and fame as a historian in the 2nd half of 2nd century of 
Hijrah. In fact, he was an outstanding historian who introduced new trends 
in writing and composition of historic narratives. The early Muslim 
historians cited and quoted Al-W qid  freely where they needed him 
without any kind of reluctance.  

It is well to know that western orientalists pay special attention to Al-
W qid  and his book "Al-Magh z ". Perhaps it is not due to their 
biasness or impartiality, but for the excellent work of Al-W qid . In this 
regard, they think that Al-W qid  is more accurate and clear in giving 
details and judgments about historical events than any other early Muslim 
historian. Al-W qid 's dating of historical events is more acute and correct. 
He owns what he produces and narrates. Moreover, he seems to be sensitive 
and aware of consequences of what he writes in his book " Al-Magh z ", 
that is why we see him sometime indulging in some issues extra-ordinarily 
and proving and disproving what he thinks right or wrong by logical 
(internal and external) criticism. Al-W qid  explores historical events and 
tries to know about root causes of their happening and finally analyzes their 
consequences. 

These are some special qualities of Al-W qid 's work in the eyes of 
western orientalists. In this article, I have tried to highlight these aspects of 
Al-W qid 's work from the oriental literature. 

  

Keywords: Muslim historians, orientalists, maghazi, historical events, 
logical criticism.  
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وقد اهتموا به منذ  ،إن كتاب " املغازي " للواقدي قد احتل مكانا بارزا بني أوساط املستشرقني

ن اعتناء املستشرقني مبغازي وقد أشاد �ذا األمر (م ،أول يوم بدؤوا يعملون على سرية النيب حممد 

إن اسربجنر الذي يّدعي بانه أول أورويب  ،)١(الواقدي) كل من العالمة شبلي النعماين وسر سيد أمحد خان

الذي ألف كتابه على السرية متعوال على املصادر واملراجع العربية األصيلة القدمية، قد اعتين مبغازي 

كل من فان كرمير ووهلاؤزن مبغازي   وكذلك اعتىن ،)٢(ئه للطبعالواقدي اعتناءا خاصا حيث أعّد بعض أجزا

  الواقدي حيث حققوا بعض أجزائه وأعّدوها للطباعة.

قتباسات من مغازي الواقدي واإلحاالت إليه مبثوثة منشورة على حدٍّ كبري ثنايا ُكُتِب كل واال

للون مغازي الواقدي أمهيًة عن أي  من َكَتب على أي ناحية من السرية من املستشرقني. واملستشرقون ال يق

بل قد يفوِّقونه على غريه من كتب السرية من نواٍح خمتلفة: منها أسلوبه  ،كتاب آخر الذي أُلف يف فنه

التارخيي القيم، ومنها دقته يف حتديد املواعيد واملواقيت، ومنها حبثه عن األمساء املبهمة يف أخبار السرية، 

  السرية وغريها من املزايا اليت ال توجد عند غريه من مؤلفي السرية. ومنها توسعه يف مصادر أخبار

  :)Hamilton Gibb( جبهاملتون يقول المؤرخ 

  .)٣("وتاريخ "املغازي" للواقدي هو وحده الذي حفظ كيانه بوضعه األصلي"

 ويقول وات معبرا عن منهج كيتاني في األخذ عن الواقدي:

د هو طريق كيتاين حيث إنه يذهب عادًة مع قول الواقدي "إن أحسن خيار اُختري يف هذا الصد

  .)٤(إذا كان هناك خالف بينه وبني ابن إسحاق"

                                                            

، وخان، سيد أمحد، خطبات ١٩٨٥، كراتشى، دار اإلشاعت، ط أوىل الندوي، السيد سليمان، مقدمة،   )١(

، والندوى، السيد ١٩٩٧، الهور وسي ايتسدوست ايس ،، ط أوىل١٢- ٩ص:  السرية، مقدمة التمهيد،

 ،١٩٢٦) يناير ١/العدد١٧)، (جملدھاإلستشهاد بالواقدى (مقال باألردية)، معارف (أعظم جر سليمان،

 ٧-٦،ص:  ١٩٢٧) يناير ١/العدد١٩، و(جملد١١ص: 

  ، و١٠ص:  ،معارف ي،اإلستشهاد بالواقد  )٢(

Muir، William، Sir، The Life of Muhammad، p. ixxxiv، Edinburgh : 

Jhon Grant، 31 George IV، bridge (1923) 

، ١٩٨١، بريوت ، دار الكتاب اللبناينطبعة أوىلنة دائرة املعارف)، جب، هاملتون، علم التاريخ (برتمجة جل  ) ٣(

  ٥٨ص:

  وهذا نصه:  ) ٤(

The best course is that adopted by Leone Caetani، namely، to follow 

al-Waidi as a general rule where there are discrepancies between him 
and Ibn e Ishaq.See: Watt، Montgomery، William، Muhammad at 

Medina، Oxford at the clarendon press، (1956) p.339 
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  :)Joseph Horovitz( وقال جوزف هورووتز

"وليس الواقدي جامعا ومنظما من الدرجة األويل للمادة اليت يرويها له اآلخرون فحسب، فهو 

ليس تارخيه جمرد تكراٍر حلقائق معروفة من قبل، وإمنا مثرة حبٍث يفوق من تقدمه يف حتديد تواريخ احلوادث، و 

  .)١(مستقل. أضف إيل ذلك أن الواقدي دّون مالحظاته اخلاصة على أصول احلديث"

  :)William Muir( وقال وليم ميور

وكان يتمتع برعايتهم. وقد عاش جزءا من  ،"إن الواقدي قد درس وألف حتت عناية العباسيني 

وجيب أن نضع يف خاطرنا دائما أن  ،م حيث جند أنه يف أيامه الالحقة ُعني قاضيا يف بغدادحياته معه

وكانت أحباثه التقليدية واسعًة وأعمالُه (العلمية)  ،تأثري العباسيني ُحيمل بشدة وباستمرار على قضاياه

  .)٢(ضخما"

ابن اسحق، ألن كال وقال مونتجمري وات: "وتعترب مغازى الواقدى جماال قيما للمقارنة مع   

منهما اعتمد على سالسل إسناد مستقلة عن تلك الىت اعتمد عليها اآلخر، كما أن سالسل إسناد 

  .)٣(الواقدى أمت وان كانت تتناول الفرتة املدنية فقط"

وقال أيضا: "إن الرتتيب الزمين لتاريخ بعض السرايا املنفصلة هي النقطة األخرى الرئيسية للنزاع 

وال شك أن ابن إسحاق يعطي عددا من التواريخ، لكن الرتتيب  ،الواقدي وابن إسحاق) بينهما (أي

وإن أحسن خيار اُختري يف هذا الصدد هو طريق   ،الزمين الكامل األول هو ما مثل به الواقدي (يف مغازيه)

ميالن إن  ،كيتاين حيث إنه يذهب عادًة مع قول الواقدي إذا كان هناك خالف بينه وبني ابن إسحاق

                                                            

، (ترمجه ١٩٤٩ ،صرم ط أوىل، مطبعة مصطفى البايب وأوالدههورووتز، جوزف، املغازي األويل ومؤلفوها،    )١(

 ١٢٣إىل العربية حسني نصار) ص: 

    وهذا نصه:   )٢(

 William Muir writes: He (Waqidi) studied and wrote exclusively 
under the 'Abbasids. He enjoyed their patronage، and passed a part of 

his life at their court، having in his later days been appointed a Kadi 

of Baghdad. In judging، therefore، of his learning and prejudices، we 

must always bear in mind that the influence of the 'Abbasid dynasty 
bore strongly and continuously upon him. His traditional researches 
were vast، and his works voluminous. 

 Muir، William، The life of Muhammad، p.ixxx 

 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط أوىل ،حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مكة ،ويليام مونتجمري ،وات   )٣(

 )(متهيد ٤٣ص:  )ترمجه إىل العربية الدكتور عبد الرمحن عبد اهللا الشيخ( ،ه١٤١٥ ،القاهرة
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 الواقدي إيل التشيع ال يؤثر على ترتيبه التارخيي".

  

  :)Marsden Jones( ويقول مارسدن جونز

"ويبدو واضحا للقارئ احلديث أن من أهم السمات اليت جتعل الواقدي يف منزلة خاصة بني 

كثر مما أ –أصحاب السري واملغازي تطبيقه املنهج التارخيي العلمي الفين، فإننا نالحظ عند الواقدي 

أنه كان يرتب التفاصيل املختلفة للحوادث بطريقة منطقية ال  -نالحظ عند غريه من املؤرخني املتقدمني

  تتغري".

 ويستمر قائال:

"ويف املغازي اهلامة يذكر الواقدي أمساء الذين شهدوا الغزوة وأمساء الذين استشهدوا أو قتلوا 

وإن ما  ،وإدراكه كمؤرخ من املنهج املوّحد الذي يستعملهومن اليسري أن نستدل على فطنة الواقدي  ،فيها

أورده يف الكتاب من التفاصيل اجلغرافية ليوحي جبهده ومعرفته للدقائق يف األخبار اليت مجعها يف رحلته إيل 

 .)١(شرق األرض وغر�ا طلبا للعلم، وذلك أيضا دليل على أحقيته يف هذا امليدان مبا وصفناه"

  عن الواقدي: )Herald Motzki( لمعاصر هيرالد موتزكيويقول المستشرق ا

"على كل، فإن القول "بأن الواقدي كان خمتلقا للكّم اهلائل من األحاديث" يبدو مضادا لألدلة 

اليت توجد عندنا. والشك أن الواقدي قد طُعن من ِقَبل أئمة احلديث، لكن طعنهم كان مبنيا على أساس 

يقتهم. وقد قال الذهيب عنه "وهو من أوعية العلم لكنه ال يتقن احلديث رد مرويات كل اإلخباريني وطر 

اليت رواها الواقدي ال كل  فنقد الذهيب هنا يتعلق بأحاديث النيب ، )٢( وهو رأس يف املغازي والسري..."

  .)٣(ما كان عنده من املعلومة"

                                                            

 ،١٩٨٩، دار األعلمي ،بريوت ،ط ثالثة مقدمة التحقيق، ،كتاب املغازي،  حممد بن عمر، الواقدي   )١(

  ١/٣١) بتحقيق الدكتور مارسدن جونس(

 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط أوىل، بتحقيق زكريا عمريات ،تذكرة احلفاظ، حممد بن أمحد ،الذهيب   )٢(

  ٢٥٤/ ١م، ١٩٩٨

  وهذا نصه:   )٣(

However، the opinion that Waqidi was himself a fabricator of vast 

amounts of information seems to run contrary to the evidence that 
we have available to us. Waqidi was dutifully criticized by the hadith 
critics as well. The objections of the hadith scholars seem to be، in 

fact، based primarily on their rejection of his، and other akhbars، 

methodology; as Dhahabi states، “he is among the most erudite 

scholars، but he is not well versed in hadith. Dhahabi’s criticism here 
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رمبا ال يقبلون كل القبول ويقول األستاذ مصطفي شاكر: "وبالنهاية يتبني لنا أن رجال احلديث   

بالواقدي، لكن العاملني يف حقل التاريخ يولونه ثقة تامة. أما املستشرقون فيعتربونه املؤرخ األول كما رأينا 

ولو نتتبع مواضع نقول املستشرقني (يف كتبهم) ، )١(وذلك بسبب تدقيقه الزمين واجلغرايف واعتماده الوثائق"

فكل من تعرض منهم للكالم على السرية وباألخص على العهد  ،عن مغازي الواقدي لتقل الصفحات

وكثريا ما نري أ�م يرجحون مواقف الواقدي  ،مل يستغن عن أن ينقل من مغازي الواقدي املدين النبوي

على مواقف غريه من مؤرخي السرية. واعتناء املستشرقني ملغازي الوقدي هذا كان مليزات كانوا يرون أ�ا ال 

  وهي: ،ففي السطور اآلتية أتصدى لذكر بعض هذه امليزات يف أربعة نقاط أساسية ،ريهتوجد عند غ

  النقطة األولى: إن الواقدي لديه المزيد من المعلومات:

هذا أمر ال ينكره أحد. وقد قال احلافظ ابن كثري يف الواقدي ما نصه: والواقدي عنده زيادات 

فالواقدي قد  ،)٢(الشأن الكبار، وهو صدوق يف نفسه مكثار حسنة، وتاريخ حمرر غالبا، فإنه من أئمة هذا

  . )٣(تفرد بتفاصيِل عدِة أشياء من أحداث املغازي ووقائعها اليت ال توجد عند غريه

وقد تفرد يف مغازيه بعدد من السرايا اليت مل يذكرها غريه. منها سرية أيب سلمة بن عبد األسد 

، ومنها )٢(، ومنها سرية أيب بكر رضي اهللا عنه إىل جند)١(ذي القصة، ومنها السرية األويل إيل )٤(إىل قطن

                                                            
pertains to his usage of the prophetic tradition rather than knowledge 
thereof. 
See: Motzki، Herald، Analysing Muslim Tradition (studies in legal، 

exegetical and maghazi hadith)، Brill، Leiden، Boston، (2010) p.458-

459 

 ،ط ثالثة ،التاريخ العريب واملؤرخون (دراسة يف تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله يف اإلسالم) ،شاكرى مصطف  )١(

 ١/١٦٦م ، ١٩٨٣ ،دار العلم للماليني ،وتبري 

 ،بريوت دار إحياء الرتاث العريب ،ط أوىل ،بتحقيق علي شريي، البداية والنهاية، إمساعيل بن عمر ،القرشي  )٢(

  ٢٨٨/ ٣، م١٩٨٨

)٣(     

 Faizer، S، Rizvi، Muhammad (PBUH) and the Medinan Jew: A 

Comparison of the Texts of Ibn Ishaq's Kitab Sirat Rasul Allah with 
al-Waqidi's Kitab al Maghazi"، p.474، international journal of middle 

east studies، Cambridge University Press، Vol. 28، Isssue No. 4، 

Nov، (1996) 

  ، وانظر:٣٤٠/ ١كتاب املغازي،    )٤(

 Jones، J.M.B، The Chronology of the Maghazi، A Textual Survey، p. 

265-266، volume 19، issue 02، Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies، June (1957) 
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، ومنها سرية كعب بن عمري إىل ذات )٣(سرية بين عبد بن ثعلبة عليها غالب بن عبد اهللا إىل امليفعة

   .)٤(أطالح

وقد تفرد الواقدي يف باب الوفود حيث نقل ابن كثري عنه يف باب الوفود أكثر من ثالثة عشر 

وهناك وقائع تفرد بالرواية عنها  .)٥(، وهي ال توجد عند غريه تعلقا بالوفود اليت وفدت على النيب خربا م

الواقديُّ بسياق بسط، ومل يرد عند غريه مثُل سياق خربه الشامل. منها: غزوة جند أو غزوة ذي أمر أو 

، وطريق )٧(يقال له قطن"، و"سرية أيب سلمة بن عبد االسد أيب طليحة االسدي إىل ما )٦(غزوة غطفان

  .)٩(، و"سرية شجاع بن وهب االسدي إىل هوازن")٨(إسالم خالد بن الوليد

  النقطة الثانية:الواقدي هو أكثر فهما وحساسيتاً في الكتابة التاريخية:

إن الواقدي حساٌس يف نقل أخبار وقائع املغازي. وقد ينتخب من أخباره ما هي أصلح للنقل   

ين ما تثار به اإلشكالية. وإذا نقل ما يسبب (يف بادئ النظر) اإلشكالية فيجيب عنه وال يكون فيها أد

  وحياول طرح احللول عنها. أقتصر الكالم يف هذا الصدد على طرح مثالني فقط:

يف توزيع أموال بين النضري كمِلٍك أرِسِتقراطي حيث صرح:  إن ابن إسحاق ميثل دور النيب   

على املهاجرين األولني دون  فقسمها رسول اهللا  ،خاصة يضعها حيث يشاء "أ�ا كانت لرسول اهللا 

استشار الصحابة يف هذا األمر كعادته يف مثل  ومل يذكر ال صرحيا وال إشارًة بأن النيب  ،)١٠(األنصار"

استشار األنصار خاصًة يف هذا الصدد حيث  دون الواقدي حيث إنه صرح بأن النيب  ،هذه القضايا

واقدي من قوله: "إن أحببتم قسمت بينكم وبني املهاجرين مما أفاء اهللا علّى من بين النضري، وكان نقل ال

                                                            

  ٥٥١/ ٢كتاب املغازي،     )١(

 ٧٢٢/ ٢ ،املرجع السابق   )٢(

 ٧٢٦/ ٢،جع السابقاملر    )٣(

 ٧٥٢/ ٢ ، املرجع السابق   )٤(

وقد ذكر السلومي زياداِت الواقدي املتعلقة بشأن ما نزل من القرآن يف الغزوات وما يتعلق باملادة اللغوية    )٥(

واجلغرافية. انظر: السلومي، عبد العزيز بن سليمان، الواقدي وكتابه املغازي منهجه ومصادره (رسالة 

 ٢/٥٧٠ ، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية،أوىل طالدكتوراة)، 

 ٣/ ٤ ،البداية والنهاية  )٦(

 ٧٠/ ٤ ،كتاب املغازي  )٧(

 ٢٧٢/ ٤ ،املرجع السابق   )٨(

 ٢٧٣/ ٤ ،املرجع السابق   )٩(

بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ  السرية النبوية، ،احلمريي، عبد امللك بن هشام  )١٠(

  ١٩٢/ ٢ ،م١٩٥٥، ، مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ط ثانية ،الشليب
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 ،وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم ،املهاجرون على ما هم عليه من السكىن يف مساكنكم وأموالكم

يكونون يف دورنا كما  فقاال: يا رسول اهللا بل تقسمه للمهاجرين و  ،فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ

فمن أخذ هذا من سرية ابن إسحاق من املستشرقني  ،. فانظر الفرق اجللّي بني نصوص كليهما)١(كانوا"

كنيب يستشري أصحابه   كملك أرستقراطي، ومن أخذه من مغازي الواقدي عرض النيب   عرض النيب 

عد بن معاذ نفسه مسئوال عن حكمه ويف قضية بين قريظة، إن ابن إسحاق جيعل س، القضايا حيت يف أدىن

مسئوال عن حكم سعد بن معاذ (ولو إشارًة) يف  . دون الواقدي حيث إنه جيعل النيب )٢(يف بين قريظة

وقد  جتاههم بأ�م كانوا معاهدين للنيب  ذلك، بل يربر موقف النيب ب، وال يكتفي )٣(بين قريظة

   .)٤(غادروه وكانوا جديرين �ذا احلكم

وعرض  ،)٥(مع اليهود خاصة دون غريهم ذكر الواقدي عددا من معاهدات النيب وكذلك 

                                                            

أصحابَه أكثر من أربعة مواضع يف كتابه  وقد ذكر الواقدي استشارة رسوِل اهللا  ٣٧٩/ ١ كتاب املغازي،    )١(

لخروج إيل بدر ل مشاورة الصحابة  ،املغازي دون ابن إسحاق حيث مل يذكره إال مرًة (حسب تتبعي)

  ٦١٥/ ١ وابن هشام، السرية النبوية، ٤٨/ ١وخاصة األنصار منهم، الواقدي، كتاب املغازي،

 ٢٤٢- ٢٣٩/ ٢ السرية النبوية،   ) ٢(

 ٥١٢، و٢/٥٠٦، كتاب املغازي  )٣(

أقبلت يف نفر من قومي وبين عمرو بن عوف، وقد نكبنا  :ن هالل بن أمية يقولعلى أ وقد نص الواقدي  )٤(

اجلسر وصفنة فأخذنا على قباء، حىت إذا كنا بعوسا إذا نفر منهم فيهم نباش بن قيس القرظي،  عن

فنضحونا بالنبل ساعة ورميناهم بالنبل وكانت بيننا جراحة مث انكشفوا على حاميتهم ورجعنا إىل أهلنا، فلم 

  ٤٥١/ ٢ ،مجعا بعد. كتاب املغازينر هلم 

دينة ومواقف بيهود امل ويهود املدينة (دراسة حتليلية لعالقة الرسول  س، النيب وانظر للمزيد، اجلميل، حممد بن فار 

 ، الرياض،طبع بعناية مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط أوىلاملستشرقني منها)، 

  و ٢٢٠- ٢١٩، ص: م٢٠٠٢

Fiazer، S، Rizwi، "Muhammad and the Medinan Jews… p.473-478، 

and Jones، M، The Chronology of the Maghazi، p. 266 

إىل أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إىل  منها (بعد قتل ابن األشرف): ودعاهم (أي بين النضري) رسول اهللا   )٥(

ومنها (عند  ،١٩٢/ ١كتاب املغازي،   .ما فيه فكتبوا بينهم وبينه كتابا حتت العذق يف دار رملة بنت احلارث

ضري): واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم بسالح وال رجال ومل يقربوهم (هذا يشعر بأن بين قريظة كانوا إجالء بين الن

ومنها (عند غزوة اخلندق) واستعاروا (اي املسلمون) من بين قريظة ، ٣٧١- ٣٧٠/ ١).  معاهدين للنيب 

كرهون قدوم قريش. ي آلة كثرية من مساحي، وكرازين ومكاتل حيفرون به اخلندق وهم يومئذ سلم للنيب 

 .٤٤٦-٤٤٥/ ٢، املرجعنفس 
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، ومل يعرضها كغريه بأن اليهود كانت حتت )١(فيها اليهوَد كطائفة مستقلة على حدة، هلا شأ�ا يف قضاياها

عض رعاية املسلمني وتابعًة جلمعيتهم (اليت ُتشِعر لعلها كانت مضغوطة من قبل املسلمني كما قال ب

مل يُرد فيها أن يفرض  الواقدي هذه املعاهدات بأ�ا كانت سياسيًة حبتًة، والنيب يري و  ،)٢(املستشرقني)

  .)٣(على اليهود قيودا دينية أو اجتماعية

  النقطة الثالثة: الواقدي هو أكثر وضوحا ودقة:

د أخباره التارخيية أن الواقدي واضح يف أسلوبه ودقيق يف سر  يف املغازي النبوية  ىكثريا ما نر 

باألدلة  إال مدعوماً  تارخيياً  وال جند عنده خرباً  ،وهذا شائع يف كل ما أنتجه يف كتابه املغازي ،من غريه

 ومن هذه املواضع ما يلي: ،والقرائن اليت تربره

إن ابن إسحاق ملا تعرض للكالم عن غزوة بين قينقاع مل يفصل فيها، بل كالمه فيها جممل 

أغار على بين قينقاع دون سبب (كما يوهم ذلك بعض  خيطر على بال القارئ بأن النيب  للغاية، وقد

  . وهذا نصه:)٤( املستشرقني)

يهود يف سوق بين قينقاع، حني قدم  "وملا أصاب اهللا عز وجل قريشا يوم بدر مجع رسول اهللا 

اب به قريشا. فقالوا له: يا حممد: ال املدينة، فقال: يا معشر يهود: أسلموا قبل أن يصيبكم اهللا مبثل ما أص

 .)٥(يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش..."

دون الواقدي حيث إنه قد صرح يف نصه: "غزوة قينقاع يوم السبت للنصف من شوال على 

إىل هالل ذي القعدة... قال ابن كعب القرظي: ملا قدم رسول اهللا  رأس عشرين شهرا، حاصرهم النيب 

                                                            

 وادعته يهود كلها املدينة وهذا نص ما نقله الواقدي عن ابن كعب القرظي أنه قال: ملا قدم رسول اهللا   )١(

وجعل بينه وبينهم أمانا، وشرط عليهم شروطا،  ،كل قوم حبلفائهموكتب بينه وبينها كتابا وأحلق رسول اهللا 

 ١٧٦/ ١ عدوا... كتاب املغازي،  يظاهروا عليهفكان فيما شرط أال

: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلومني وال متناصرين هذا الباب ونص ابن إسحاق يف  )٢(

عليهم... وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني وإن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني لليهود دينهم 

يته... ابن هشام، السرية دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأمث فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بوللمسلمني 

عاهد اليهود خاصة دون غريهم فضل  فابن إسحاق مل يذكر ومل يشر بأن النيب  ٥٠٣-٥٠٢/ ١ ،النبوية

(من ميثاق املدينة)،  مع اليهود إال ما ذكرته فوق طوائفهم علي حدة، بل مل يذكر نصا متعلقا مبعاهدته 

 وليس فيه ذكر لقبائل اليهود الثالثة املعروفة أنذاك (بنو قريظة، بنو النضري وبنو قينقاع).

)٣(   Fiazer، S، Rizwi، "Muhammad and the Medinan Jews … p. 468-469 

  ١٣٦- ١٣٤ويهود املدينة، ص: النيب   )٤(

، ط أوىل، يح البخاري، العسقالين، ابن حجر، أمحد بن عليفتح الباري شرح صح ،١/٥٥١السرية النبوية،   )٥(

 ٢٧٥/ ٧،  هـ١٣٧٩، بريوت دار املعرفة
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 وادعته يهود كلها، وكتب بينه وبينها كتابا. وأحلق رسول اهللا املدينة ،   كل قوم حبلفائهم وجعل بينه

 فلما أصاب رسول اهللا ، وبينهم أمانا، وشرط عليهم شروطا، فكان فيما شرط أال يظاهروا عليه عدوا

فأرسل رسول  من العهد أصحاب بدر وقدم املدينة، بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبني رسول اهللا 

أغار على قينقاع أل�م خانوا فيما عاهدوه مع  فهذا النص صريح يف أن النيب ، )١(إليهم..." اهللا 

  .)٢(رسول اهللا 

ابن إسحاق حينما تعرض للكالم على استشهاد خالد بن سويد أ�م اسم امرأة  ىوكذلك نر 

بين قريظة من املسلمني من بين  وهذا نصه: "واستشهد يوم ،اليت طرحت عليه رحى اليت شدخت رأسه

احلارث بن اخلزرج: خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، طرحت عليه رحى، فشدخته شدخا شديدا، 

ونص الواقدي هو: "وكانت امرأة من بين النضري  .)٣(قال: إن له ألجر شهيدين" فزعموا أن رسول اهللا 

فلما اشتد عليهم احلصار بكت إليه،  ،بها وحتبهيقال هلا نباتة، وكانت حتت رجل من بين قريظة، فكان حي

وقالت: إنك ملفارقي؟ فقال: هو والتوراة ما ترين وأنت امرأة، فديل عليهم هذه الرحى، فإنا مل نقتل منهم 

وإمنا كان يكره أن تسىب، فأحب أن تقتل  ،يظهر حممد علينا ال يقتل النساء أحدا بعد وأنت امرأة، وإن

ن الزبري بن باطا، فدلت رحى فوق احلصن وكان املسلمون رمبا جلسوا حتت وكانت يف حص ،جبرمها

ه فأطلعت الرحى، فلما رآها القوم انفضوا، وتدرك خالد بن سويد فتشدخ رأسه ئاحلصن يستظلون يف في

  .)٤(�ا فقتلت خبالد بن سويد" فحذر املسلمون أهل احلصن... فأمر رسول اهللا 

إن ابن إسحاق مل يضع لقتل  ،)٥(التعليق عليه ال حاجة إىل ،فالفرق جلي بني هذين النصني

، دون )٦(عصماء بنت مروان وال لقتل أيب عفك تارخيا خاصا ومل حيدد موعدمها برتتيبه الزمين التارخيي

  .)٧(الواقدي حيث وضعهما فيما َحَدث بعد غزوة بدر مباشرًة وهو األنسب

ة زيد بن حارثة إىل القردة دون موقف ابن وكذلك رجح مارسدن جونز موقف الواقدي يف سري

                                                            

 ١٧٦/ ١ي، املغاز  كتاب  )١(

)٢(   Fiazer، S، Rizwi،"Muhammad and the Medinan Jews..p. 468 and 471 

 ٢٥٣/ ٢ السرية النبوية،  )٣(

 ٥١٧- ٥١٦/ ٢ ،یاملغاز  كتاب  )٤(

)٥(   Fiazer، S، Rizwi، "Muhammad and the Medinan Jews… p. 477 

 ٦٣٦-٦٣٥/ ٢ ،السرية النبوية  )٦(

ونصه (املنقول): كان قتل عصماء خلمس ليال بقني من رمضان مرجع النيب  ١٧٥- ١٧٢/ ١،كتاب املغازي  )٧(

 :من بدر، على رأس تسعة عشر شهرا... وقُتل أبو عفك يف شوال على رأس عشرين شهرا. وانظر 

Jones، M، The Chronology of the Maghazi، p. 260 
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ويف غزوة بدر املوعد أو اآلخرة يظهر يف  ،)٢(، وقرر أن الواقدي يف موقفه أدق وأعمق من غريه)١(إسحاق

(أ�ا) كانت هلالل ذي القعدة على رأس "بادئ النظر أن موقف الواقدي أدق وأمشل من غريه. ونصه: 

فيها ست عشرة ليلة ورجع إىل املدينة ألربع عشرة بقيت من   مخسة وأربعني شهرا، وغاب رسول اهللا

... وكان بدر الصفراء جممعا جيتمع فيه العرب، وسوقا )٣(ذي القعدة واستخلف على املدينة ابن رواحة

فلما  ،)٤(تقوم هلالل ذي القعدة إىل مثان ليال خلون منه فإذا مضت مثاين ليال منه تفرق الناس إىل بالدهم

يف املسلمني وخرجوا ببضائع هلم  فسار رسول اهللا  عد كره أبو سفيان اخلروج إىل رسول اهللا دنا املو 

وقام السوق صبيحة اهلالل فأقاموا مثانية أيام والسوق  ،فانتهوا إىل بدر ليلة هالل ذي القعدة ،)٥(ونفقات

  ا نص الواقدي.هذ، )٦(إخل"قد خرج يف ألف ومخسمائة من أصحابه... وكان رسول اهللا  ،قائمة

مث خرج يف شعبان (سنة أربع) " ق يف هذا الصدد: غزوة بدر اآلخرةقارن هذا مبا قاله ابن إسحا

(واستعمل على املدينة عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن سلول  ،إىل بدر، مليعاد أيب سفيان حىت نزله

يان وخرج أبو سفيان يف أهل مكة من زيادة ابن هشام) فأقام عليه مثاين ليال ينتظر أبا سف -األنصاري

، )٧("حىت نزل جمنة، من ناحية الظهران؛ وبعض الناس يقول قد بلغ عسفان، مث بدا له يف الرجوع...

                                                            

، ونصه: سرية القردة وهي أول سرية خرج فيها زيد بن حارثة أمريا، وخرج هلالل ١٩٧/ ١،كتاب املغازي    )١(

مجادى اآلخرة على رأس سبعة وعشرين شهرا. وقال ابن إسحاق: وكانت بعد وقعة بدر بستة أشهر. ابن  

 ٦/ ٤كثري، البداية والنهاية،

)٢(   Jones، M، The Chronology of the Maghazi، p. 265 

القسطالين، أمحد بن حممد، املواهب اللدنية باملنح احملمدية، الطبعة األويل، بريوت، دار الكتب العلمية،   )٣(

 كذلك  وقد رجح استخالفه القسطالين ١/٢٣٤ ، (بتحقيق مأمون بن حمي الدين اجلنان)١٩٩٦

يف البغوي كانت بدر الصغري موضع سوق اجلاهلية جيتمعون إليها يف كل عام مثانية أيام قال الزرقاين: و   )٤(

هلالل ذي القعدة إيل مثان ختلو منه، مث يتفرقون إيل بالدهم. لكنه مشكل مع ما قدمه املصنف (القسطالين) 

علي القول بأن من أن اخلروج يف شعبان (من قول ابن إسحاق)، ويقال هلالل ذي القعدة، بل اليصح إال 

ب شرح الزرقاين علي املواه، اخلروج يف شوال (كما قال الواقدي)...انظر: الزرقاين، حممد بن عبد الباقي

 ،م١٩٩٦، ، بريوت، دار الكتب العلميةط أوىل ،بتحقيق حممد عبد العزيز اخلالدياللدنية (للقسطالين)، 

٢/٥٣٨ 

ع هلم وقالوا: إن لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له، وإن ونص ابن شهاب وعروة بن الزبري: وخرجوا ببضائ  )٥(

مل نلقه ابتعنا ببضائعنا، وكان بدر متجرا يواىف يف كل عام، فانطلقوا حىت أتوا موسم بدر، فقضوا منه 

حاجتهم، وأخلف أبو سفيان املوعد، فلم خيرج هو وال أصحابه... انظر: البيهقي، أمحد بن احلسني، دالئل 

 ٣٨٥/ ٣ ،هـ١٤٠٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ط أوىلرفة أحوال صاحب الشريعة، النبوة ومع

 ٣٨٧-١/٣٨٤كتاب املغازي،  )٦(

 ٢٠٩/ ٢النبوية، السرية   )٧(
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  .)١(فباملقارنة يظهر أن موقف الواقدي أدق وأمشل

َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَـْوٌم  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَت اللَّهِ ﴿إن ابن إسحاق قد ذكر أن هذه اآلية 

نزلت يف  ،)٢(﴾ْؤِمُنونَ َأْن يـَْبُسطُوا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهْم َفَكفَّ أَْيِديـَُهْم َعْنُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َوَعَلى اللَِّه فَـْلَيتَـوَكَِّل اْلمُ 

  . )٤(، ويف غزوة ذات الرقاع)٣(غزوتني خمتلفتني: يف غزوة بين النضري

فالقصة اليت ألجلها نزلت ، )٥(قدي أن هذه اآلية نزلت يف غزوة غطفان بذي األمروقد ذكر الوا

هذه اآلية (وذكرها كل من ابن إسحاق والواقدي) يذكرها املستشرق وليم ميور (من مغازي الواقدي) مث 

  يعلق عليها بلفظ:
“The tale is a second time clumsily repeated by the biographers 

almost in the same terms، on the occasion of his expedition to Dhat 

ar-Rika'; and here Ibn Ishak adds: 'With special reference to this 

event. Sura v. 14 was revealed; but others attribute the passage to the 

attempt of Amr ibn Jahsh، one of the Beni an- Nadir،' who (as is 

pretended) tried to roll down a stone upon the Prophet from the roof 

of the house in which he sat. Thus we have three or four different 

incidents to which the text is applied، some of which are evidently 

                                                            

)١(   Jones، M، The Chronology of the Maghazi، p. 269 

 ١١سورة املائده اآلية:  )٢(

م يف دية العامريني اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري . إىل بين النضري يستعينه ونصه: وخرج رسول اهللا    )٣(

فلما خال بعضهم ببعض قالوا : لن جتدوا حممدا أقرب منه اآلن فمن رجل يظهر على هذا البيت فيطرح عليه 

اخلرب ، فانصرف عنهم .  صخرة فريحينا منه ؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب : أنا ، فأتى رسول اهللا 

 ٥٦٣/ ١ابن هشام، السرية النبوية . يه وفيما أراد هو وقومهفأنزل اهللا تعاىل ف

ال أقتل لكم حممدا ؟ قالوا : يقال له غورث قال لقومه من غطفان وحمارب أ ونصه: أن رجال من بين حمارب   )٤(

وهو جالس... مث قال يا حممد أما ختافين؟  ، وكيف تقتله ؟ قال أفتك به. قال فأقبل إىل رسول اهللا بلى

ال، وما أخاف منك؟ قال أما ختافين ويف يدي السيف؟ قال ال، مينعين (اهللا) منك. مث عمد إىل سيف قال 

ابن  .فرده عليه قال فأنزل اهللا: ﴿ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُهْم قَـْوُم ﴾ رسول اهللا 

 ٢٠٥/ ٢ هشام، السرية النبوية،

ونصه: ...فقالت األعراب لدعثور، وكان سيدها وأشجعها: قد أمكنك حممد وقد انفرد من أصحابه حيث    )٥(

إن غوث بأصحابه مل يغث حىت تقتله. فاختار سيفا من سيوفهم صارما، مث أقبل مشتمال على السيف حىت 

لت هذه اآلية فيه : وم؟ ... ونز بالسيف مشهورا، فقال يا حممد من مينعك مين الي قام على رأس النيب 

. َفَكفَّ أَْيِديـَُهْم َعنُكْم﴾ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُهْم قَـْوُم َأن يـَْبُسطُوْا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهمْ ﴿

 ١٩٥/ ١ الواقدي، كتاب املغازي،
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fabricated to suit the passage itself”.1 

فالبخاري (رمحه اهللا)  ،وقد اختلف أمر هذه القصة ،)٢(مجيع مؤرخي السرية النقد موجه إىل ذافه

: غزوة ذات الرقاع، وغزوة بين ذكره كذلك يف املوضعني من صحيحه من مغازي رسول اهللا 

ولعله تبع يف ذلك ابن سعد حيث ذكره يف موضعني من كتابه: غزوة غطفان إىل جند وهي  ،)٣(املصطلق

فابن  ،، لكنه اختلف عنه من حيث أنه ذكره يف غزوة بين املصطلق كذلك)٤(أمر، وغزوة ذات الرقاعذو 

، )٥(ا�ما قصتان حدثتا يف غزوتني خمتلفتني كما قال البخاري وابن سعد حجر (رمحه اهللا) ذهب إىل

  .)٦(أن اخلربين واحد وذهب ابن سيد الناس إىل

يف سياق غزوتني رغم أن الظاهر هو ورود اخلرب يف غزوة  ال أدري ملاذا ذكر البخاري هذا اخلرب

ومن ذكره يف سياق غزوة الرقاع فلعل األمر اشتبه عليه، ألن النص  ،غطفان كما قال الواقدي وابن سعد

 ،صريح يف أ�ا كانت بنجد وضد غطفان أو بين حمارب، وغزوة جند أو غزوة غطفان بذي أمر شئ واحد

  . واهللا أعلم.)٧(هو األدق، وهذا ما ذهب إليه ابن سيد الناس فالظاهر أن موقف الواقدي

  الواقدي يربر ترتيبه التارخيي الزمين مع األوجه واألسباب:النقطة الرابعة: 

إن الواقدي مل يسرد أخبار املغازي جمرد سرٍد تارخيي دون تتبع ونقد ومتحيص هلا، بل إنه متيز من 

ل إنه  ذلك، ببف تومل يك ،قيمها وتنقية حمفوظها من شاذهابني مؤرخي السرية بتمييز صحيحها من س

مع ذكر ما اختلف فيه  ىما ينقله إذا كان فيه ضعف، ويرجح ما يراه أقو  ىكثريا ما يتبع بالتعقيب عل

 بعرض ما يربره من أسباب وال يعطي موقفه فيما اختلف فيه أصحاب املغازي إال ،أصحاُب املغازي

                                                            

)١(   Muir، William، The life of Muhammad، p. ixx 

والظاهر أن ميور استثين منه الواقدي، ألنه نقل هذا اخلرب عن مغازيه. والواقدي انفرد من حيث أنه مل يذكر    )٢(

 هذه القصة (كما يريد وليم ميور) إال يف موضع واحد من مغازيه.

ب كتاب املغازي، باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة حمار   ،اجلامع الصحيححممد بن إمساعيل،  البخاري،  )٣(

 :خصفة من بين ثعلبة من غطفان فنزل خنال وهي بعد خيرب ألن أبا موسى جاء بعد خيرب، رقم احلديث

 ٤١٣٩: ، وباب غزوة بين املصطلق من خزاعة وهي غزوة املريسيع... رقم احلديث٤١٣٥

 ،، بريوت، دار صادرط أوىل، ٦١/ ٢،بتحقيق إحسان عباس ،الطبقات الكربى، البصري، حممد بن سعد  )٤(

٣٤/ ٢، ١٩٦٨ 

 ٤٢٨/ ٧ فتح الباري،   )٥(

 ،بتعليق إبراهيم حممد رمضان ،عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، حممد بن حممد ،ابن سيد الناس  )٦(

 ٧٧/ ٢ ،م١٩٩٣ ،بريوت دار القلم ،ط أوىل

 ٣٥٥/ ١ ،عيون األثر  )٧(
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، وهذا )١(مثل: وا�تمع عليه عندنا ،وقد استخدم التعبريات اليت تفصح عن منهجه يف هذا الصدد ،وأوُجه

هذا الثبت عندنا  ،)٤(، هذا األصح ال اختالف فيه عندنا)٣(، وهو أثبت عندنا)٢(جمتمع عليه ال شك فيه

وف عندنا الذي اجتمع عليه واألمر املعر  ،)٧(، وهو الثبت)٦(وأراه وهال ،)٥(والذي رأيت عليه أهل املدينة

  .)٩(. فهذه قليلة من كثريها)٨(أهل بلدنا

 :)Joseph horovitz( يقول جوزف هورووتز

"(إن) الواقدي يفوق من تقدمه يف حتديد تواريخ احلوادث، وليس تارخيه جمرد تكرار حلقائق 

  .)١٠(معروفة من قبل، وإمنا مثرة حبث مستقل"

  :)Marsden Jones(وقال مارسدن جونز

ويبدو أن  ،من ِقَبل الواقدي )chronology("وقد جاء اجتاه الرتتيب الزمين ألحداث التاريخ   

ابن هشام أنه يُقِحم تواريخ كثري من أحداث املغازي اليت مل يذكرها ابن  ىلذا نر  ،ابن هشام قد أٌعجب به

  .)١١(إسحاق ومل حيدد مواعيدها"

بأن الواقدي كان أمامه هدف واٍع وهو أن ميأل  النتيجة قال أيضا: "وهذا يقود بالباحث إىلو 

، )١(األماكن الفارغة يف إطار الرتتيب الزمين التارخيي ألحداث املغازي وتقدميها يف شكل أكثر دقًة ونظًما"

                                                            

 ١٩/ ١،كتاب املغازي  )١(

 ١١٦/ ١، املرجع السابق  )٢(

 ٢٠٣/ ١ ، ملرجع السابقا  )٣(

 ٣٠٠/ ١ املرجع السابق،  )٤(

 ٧٢٠/ ٢ املرجع السابق،   )٥(

 ٥٠٤/ ٢ املرجع السابق،   )٦(

 ٧٣٨/ ٢ املرجع السابق،   )٧(

  ١٠٨٩/ ٣ كتاب املغازي،    )٨(

 ٢٧٤- ١/٢٦٩الواقدي وكتابه املغازي، ،راجع للمزيد: السلومي  )٩(

 ١٢٣ ص: ومؤلفوها، هورووتز، املغازي األوىل   )١٠(

  وهذا نصه:   )١١(

The trend of chronology came through waqidi، and ibn e hisham seems 

to b impressed by it، that’s why we see him so many where 

interpolating in ibn e ishaq’s sira by the dating of an event although ibn 
e ishaq has not mentioned earlier. 

 Jones، M، The Chronology of the Maghazi، p. 271 
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ففي السطور التالية أتعرض لذكر مثالني من هذا القبيل لبيان تعامل الواقدي مع النصوص ، )١(ونظًما"

  التارخيية يف هذا املضمار:

وقد وضع قتل ابن  ،لواقدي قد ربط بني قتل كعب ابن األشرف وبني إجالء بين النضريإن ا

وقد حاول أن يثبت بأن  ،، وإجالء بين النضري بعد غزوة أحد مباشرةً ىاألشرف بعد غزوة بدر الكرب 

  ، ملا غدروا �ذا العهد، أمر النيبوفيما بعد، )٢(بعد قتل ابن األشرف اليهود قد عاهدت مع النيب 

إن غري و  ،وله مربرات ،وأمشل ىاقدي التارخيي يف هذا السياق أقو ن سرد الو أوالظاهر  ،)٣(بإجالئهم

هذه  الواقدي من مؤرخي السرية رغم أ�م عرضوا نفس الرتتيب الزمين التارخيي، لكنهم مل يشريوا إىل

فالواقدي قد برر إجالء بين ، )٤(وبني يهود بين النضري بعد قتل ابن األشرف املعاهدة املكتوبة بني النيب 

  بعد قتل سيدهم. النضري بغدرهم للمعاهدة اليت عاهدوها مع النيب 

واملثال الثاين هو أن تقدمي الواقدي لغزوة بين قينقاع على غزوة السويق وإثبات وقوعه يف شوال 

مل يستطع أن يربر فابن إسحاق وضع غزوة بين قينقاع بعد غزوة السويق لكنه  ،)٥(أدق وأنسب من غريه

الغزوة على بين قينقاع قبل بين  باألوجه اليت تبني ملاذا قدم النيب  ىوالواقدي قد أت ،)٦(حتديد موعده

 ز موقف الواقدي وقرر أنه أقرب إىلوقد رجح مارسدن جون ،)٧(وهناك ربط واضح بينهما ،النضري

  .)٨(الصواب

                                                            

  وهذا نصه:    )١(

 one is led to the conclusion that al-waqidi had before him the 
conscious aim of filling out the empty places in the chronological 
framework of the maghazi and of presenting them in a more systemic 
form. 
Jones، M، The Chronology of the Maghazi، p. 276 

إىل أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إىل ما فيه فكتبوا بينهم وبينه   ونصه يف هذا الصدد، ودعاهم رسول اهللا   )٢(

األشرف). كتابا حتت العذق يف دار رملة بنت احلارث. (فحذرت اليهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن 

 ١٩٢/ ١اقدي، كتاب املغازي،الو 

أرسلين إليكم (أي بين النضري) يقول لكم  ونصه يف هذا الصدد: قال حممد بن مسلمة: إن رسول اهللا    )٣(

 ٣٦٧/ ١،قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مبا مهمتم به من الغدر يب... الواقدي، كتاب املغازي

 ١٦٤-١٦٢ص:  ،ويهود املدينة النيب   )٤(

، ونصه: غزوة قينقاع يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا، ١٧٦/ ١،املغازيكتاب     )٥(

 .إىل هالل ذي القعدة حاصرهم النيب 

 ٤٦/ ٢،السرية النبوية  )٦(

)٧(   Fiazer، S، Rizwi، Muhammad and the Medinan Jews… p. 479 

)٨(   Jones، M، The Chronology of the Maghazi، p. 261 
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  الخاتمة

وهناك أخري  ،نظرة املستشرقني اليت تيسر يل سطرها بعض امليزات ملغازي الواقدي يف هي فهذه

مل يكن دون أن اعتناء املستشرقني مبغازي الواقدي  ونقلت هذه إشارًة إىل ،وهي كثرية لكن مل أستوعبها

 اليت امتاز �ا دون اآلخرين.و  ،البحثهذا بعضها يف املذكورة سبب، بل كان مليزاته 
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Diligence of Canonical Had th Critics in Comprehension  
of Had th Content 

 د/ نورة محّمد زواي*

 
ABSTRACT 

It is generally perceived in contemporary intellectual movements that 
canonical Traditionalists did not take had th text into consideration as their 
scholarly efforts were limited to the evaluation of had th chains. Afore-
mentioned notion - in my opinion - originates from shallow study of 
methodology adopted by canonical had th critics، as a deeper look into 

their scholarly works reveals that sciences of had th includes the 
authentication and disparagement of traditions as well as comprehension and 
deduction from had th content.  

The sole objective of early Traditionalists from transmission، 

collection of had th، its evaluation، authentication and disparagement was 

to safeguard the true meaning of Sunnah and to transmit it in its pure form to 
the successors.  

In fact the peculiarity of their work is that they exert all efforts in 
order to deal with had th as a single undivided whole، where examination 

of content was not irrelevant to the evaluation of chain، their conscientious 

efforts recorded in major works of had th show how they evaluated content 
of had th to determine that it was not contradictory to Shari‘ah، or with 

another sound tradition، as there was a possibility that a certain reliable 

reporter made mistake or speculated in transmitting the meaning of had th . 
Therefore we witness them disparaging a certain transmitter for his 
negligence and errors whereas his had th is forsaken، moreover they would 

not consider him a Traditionalists or muhaddith n if excessive speculations 
were found in his report. This research paper aims at investigating the 
aforementioned hypothesis.  

Keywords: Diligence، Canonical had th، Evaluation، Transmission، 

Collection.  
 

____________________ 
  آباد إسالم ، العاملية اإلسالمية اجلامعة ، وعلومه احلديث بقسم مساعد أستاذ *
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   تمهيد

رات اخلاطئة حول منهج يلحظ انتشار بعض التصوّ ، إّن املتابع للحركة العلمية والفكرية املعاصرة

ويف نظري مثل ، سنادب على اإلاهتمامهم منصّ وأّن جّل ، ة عنايتهم بفقه احلديثها قلّ ومن أمهّ ، احملدثني

ينجلي له ، اظر يف مناهجهمإذ النّ ، دعاء منشؤه عدم االطالع على مناهج أئمة النقد احلديثيهذا اال

جانب فقه احلديث  كما تضمّ ،  ق بهقيم وما تعلّ حيح والسّ جانب الصّ  بوضوح أّن علوم احلديث تضمّ 

وقد تناولت يف ، مقدمة ومبحثني وخامتة دراسة اليت جعلتها يفال همن خالل هذ يتبّني وهذا ما س، وفهمه

فقد خّصصته جلهود احملدثني يف : أّما املبحث الثاين، أصالة فقه احلديث عند احملدثني: املبحث األول

  . وضّمنت اخلامتة أهّم نتائج البحث، صيانة معاين املتون

  : أصالة فقه الحديث عند المحدثين: المبحث األول

  : تعريف فقه الحديث: مطلب األولال

، يعترب فهم الّنصوص احلديثية وشرحها واستنباط املعاين منها من أهّم مباحث علم دراية احلديث

 : قال القاضي عياض

وجالء مشكل ألفاظه على ، واستخراج احلكم واألحكام من نصوصه ومعانيه، ه فيهالتفقّ "ّمث 

  . )١("لة وتنزيلهااملفصّ  على الوجوه، أحسن تأويلها ووفق خمتلفها

  . )٢("وأّما فقهه فهو ماتضّمنه من األحكام واآلداب املستنبطة منه ": الطييب اهللا عبد بن احلسني: وقال

وليس املراد . . . سنادوحتقيق علم اإل، املراد من علم احلديث حتقيق معاىن املتون نّ "إ: قال اإلمام الّنووي

 معاىن املتون يوالبحث عن خف، االعتناء بتحقيقه بل، مساع وال الكتابةاإل ماع والمن هذا العلم جمرد السّ 

  . )٣("سانيدواأل

 . فاملراد بفقه احلديث يف هذا البحث هو الفهم والدراية

  : أهمية فقه الحديث عند األئمة النقاد: المطلب الثاني

وتتبع طرقها جرحا السّنة  من اشتغاهلم جبمعاألئّمة النّقاد مقصد  وه  ة املصطفىفهم سنّ إّن 

وكذلك مل يغفلوا ، مل يفصلوا السند عن املنت يف نقدهم، فقد تعاملوا مع احلديث كوحدة واحدة، وتعديال

____________________ 

، السماع وتقييد الرواية أصول إىل معرفةاإلملاع ، اليحصيب عمرون بن عياض بن موسى بن ،القاضي عياض  )١(

 ٥: ص، ١٣٧٩، القاهرة، العتيقة املكتبة، الرتاث دار، أوىل ط، صقر أمحد السيدبتحقيق 

رئاسة ، طبعة أوىل ،مرائياصبحي الس، بتحقيق أصول احلديثاخلالصة يف ، احلسني بن عبد اهللا، الطييب  )٢(

 ٦٣: ص، هـ١٣٩١، العراق، الرتاث االسالمي إحياء، ديوان األوقاف

دار إحياء ، ثانية ط، هاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجاملن، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري، يالنوو   )٣(

 ١/٤٧، ـه١٣٩٢، بريوت، الرتاث العريب
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فيه  أو عن معىن احلديث وفقهه حيث كانوا ينظرون يف معىن احلديث هل فيه خمالفة لألصول الّشرعية؟

عون على لذلك كانوا يشنّ . . . ديث أو وهم يف متنهراوي احلأخطأ  خمالفة للمحفوظ من احلديث؟ فرمبا

 . ثا أصالبل اليعتربونه حمدّ ، ث الذي اليعتين بفقه احلديثاحملدّ 

ثًا ال وحمدّ ، م احلديثلو كان أحدنا قاضيًا لضربنا باجلريد فقيهًا ال يتعلّ ": قال سفيان الثوري

وال ُيكتفى جبمعه ، يعين فقهه وفهم معانيه "احلديثتفسري احلديث خري من ": وقال أيضاً ، )١("م الفقهيتعلّ 

  . وحفظه

جـال نصف ومعرفة الرّ ، ه يف معاين احلديث نصف العلمالتفقّ ": قال اإلمام علي بن املديين

  . )٢("العلم

، احلديثوال الّناسخ واملنسوخ من ، لّسقيمإّن العامل إذا مل يعرف الّصحيح وا": وقال اإلمام أمحد

 . )٣("اليسّمى عاملا

  . )٤("من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه": وقال قتادة بن دعامة السدوسي

أبطأت على إبراهيم فقال يامغرية ما ": قال، وروى اخلطيب البغدادي بسنده إىل مغرية الضيب 

األحاديث نأخذ  لقد رأيتنا وما: فقال إبراهيم، قدم علينا شيخ فكتبنا عنه أحاديث: أبطأ بك ؟ قال قلت

ف حالله ث باحلديث فيحرّ وإنك لتجد الشيخ حيدّ ، وحرامها من حالهلا حالهلا من حرامها إال ممن يعلم

  . )٥("وحرامه عن حالله وهو ال يشعر، عن حرامه

أكثرت : كيف ذلك؟ قال:  فقيل له. لوال أن اهللا أنقذين مبالك والليث لضللت": قال ابن وهب

  . )٦("خذ هذا ودع هذا: فيقوالن يل، ذلك على مالك والليثين فكنت أعرض من احلديث فحريّ 

واستنباطها من ، نن ومجعهاولوال عناية أصحاب احلديث بضبط السّ ": وقال اخلطيب البغدادي

____________________ 

 ٦١: ص، بدون تاريخ، الكتب السلفية مصر دار، ثانية ط، نظم املتناثر، حممد جعفرأبو عبد اهللا ، الكتاين  )٤(

بتحقيق جمموعة من احملققني بإشراف ، الم النبالءسري أع، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، مشس الدين، الذهيب  )٢(

  ١١/٤٨، م١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، طبعة ثالثة، الشيخ شعيب األرناؤوط

دار الكتب ، بتحقيق السيد معظم حسني، معرفة علوم احلديث، حممد بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا، احلاكم  )٣(

 ٦٠:ص، م١٩٧٧، بريوتالعلمية، 

الرتاث  دار أحياء، يشرح صحيح البخار  يعمدة القار ، الدين بدر يحممد حممود بن أمحد حنف أبو، ينالعي  )٤(

 ٢/٥٦، بدون تاريخ ،بريوت، العريب

وإبراهيم ، بتحقيق أبو عبد اهللا السوقي، يف علم الروايةالكفاية ، يأبو بكر أمحد بن عل، اخلطيب البغدادى  )٥(

  ١٦٩:ص، بدون سنة الطبع، املكتبة العلمية املدينة املنورة، محدي املدين

فضالة  ةمطبع، أوىل ط، يابن تاويت الطنجحقيق تب، ترتيب املدارك وتقريب املسالك، عياض يالقاض   )٦(

 ٣/٢٣٦، احملمديه املغرب
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إذ كانت مستخرجة من اآلثار احملفوظة ، حكامهاألت وتعطّ ، ريعةظر يف طرقها لبطلت الشّ والنّ ، معاد�ا

  . )١(".املنقولةنن ومستفادة من السّ 

يف علم  قيم)حيح والسّ ومعرفة الصّ ، (فقه احلديث منهما كالً   أنّ  فاحلقّ ": قال احلافظ ابن حجر

(فقه احلديث) أهم   االشتغال بالفن األول: نعم لو قال، ال رجحان ألحدمها على اآلخر، احلديث مهمّ 

له يف اسم  فال حظّ ، �ما ومن أخلّ ، من مجعهما حاز القدح املعلى أنّ  وال شكّ ، كان مسلما مع ما فيه

  . )٢("ثاحملدّ 

فهو نصف ، فهذه الّنصوص تعكس يف مجلتها موقع فقه احلديث ومكانته عند األئّمة النّقاد

  . الذي هو من أساطني احملّدثني، علوم احلديث كما عّرب عن ذلك اإلمام علي بن املديين

  الشواهد الدالة على فقه المحدثين: المطلب الثالث

  : والشواهد على ذلك كثرية منها

كاإلمام أيب ،  ثونأئّمتها فقهاء حمدّ ، املذاهب الفقهية اليت تلقتها األّمة اإلسالمية بالقبول: أوال

ّمث إّن ، إال أّن األحاديث اليت جتّمعت عنده كانت قليلة بالنسبة ملن بعده، حنيفة النعمان صاحب املسند

جعل الكثريين ، واجتهاداته الكثرية فيما ال نّص فيه، الوضع يف العراقتشّدده الكثري يف قبوهلا النتشار 

واإلمام مالك بن أنس صاحب ، فنسبوه إىل أهل الفقه والرأي، اليبصرون اجلانب احلديثي يف شخصيته

واإلمام حمّمد بن إدريس الّشافعي  وإماما يف السّنة وإماما يف احلديث، الذي كان إماما يف الفقه، املوطّأ

، وصار إماما مّتبعا، فقيها حمّدثا والح جنمه يف اآلفاق، شاعرا كان أديبا،  وفقيه املّلة، اصر احلديثن

وكتب فيه مؤلّفا  ، وهو أّول من تكّلم يف أصول الفقه، )٣(ينهلون من علمه وقصده الّناس من شّىت البلدان

باجلمع بني احلديث ، األحكام الفقهيةومتّيزت طريقته يف استنباط ، بعد أن كانت أحباثه متفرقة، كامال

مع  وغلبت عليه شهرة احلديث على الفقه، كان حمّدثا فقيها،  واإلمام أمحد بن حنبل مؤّلف املسند، والرأي

وما ، خرجت من بغداد: وهو من كبار تالمذة اإلمام الشافعي الذي يقول فيه، أنّه كان إماما يف كليهما

واإلمام أبو حمّمد بن حزم ، )٤("وال أفقه وال أعلم من أمحد بن حنبل ،أتقى وال أورع خلفت فيها أحداً 

خبطّه من تأليفه ، مستنبطًا من الكتاب والسّنة، حافظًا عاملًا بعلوم احلديث وفقهه" الذي كان، الظاهري

____________________ 

  ٥:ص، يف علم الرواية الكفاية  )٨(

ربيع بن هادي  حقيقتب، النكت على كتاب ابن الصالح، أمحد بن علي، أبو الفضل، ابن حجرالعسقالين،   )٢(

 ١/٢٣٠، هـ١٤٠٤ ،املدينة املنورة، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالميةأوىل،  طبعة، عمري املدخلي

حمّمد حمي حقيق تب، املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد، عبد الرمحن بن حمّمد ،العليمي: انظر  )٣(

  ٦٤ - ١/٦٣، هـ١٨٨٣، مصر، القاهرة، املؤسسة السعودية، مطبعة املدين، أوىل ط، الدين عبد احلميد

  ٧٠: ص، معرفة علوم احلديث: وانظر، ١/١٨ نفس املرجع السابق انظر  )٤(



  الحديث بفقه الحديثي الّنقد أئّمة عناية
 

189 

واملسندات  ومجع من الكتب يف علم احلديث واملصّنفات ، تشتمل على مثانني ألف ورقة، حنو أربعمائة جمّلد

  . )١("ومسع مساعا مجّا، كثريا

فأّول مصّنف ، كتب مصادر السّنة الّنبوية شاهدة ألصحا�ا بالضلوع يف احلديث والفقه: ثانيا

اجلامع  وأصّح كتاب يف احلديث، يف احلديث هو املوطأ الذي كان صاحبه إماما يف الفقه واحلديث

وكذلك اإلمام مسلم وأبو داود  ه يف الفقه واحلديثالذي ال خالف يف إمامت، الصحيح لإلمام البخاري

  . كانوا حمّدثني فقهاء،  هؤالء مجيعا وغريهم كثري، واإلمام الّنسائي وابن ماجة، والرتمذي

أّن الّنوع العشرين هو ، ذكر احلاكم النيسابوري يف معرض حديثه عن أنواع علوم احلديث: ثالثا

وحنن ذاكرون مبشيئة اهللا يف هذا املوضع : فقال، فقهاء من الدرجة األوىلّمث بّني أّن احملّدثني ، فقه احلديث

إذ ، ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة َمْن تبّحر فيها ال جيهل فقه احلديث، فقه احلديث عن أهله

، هوتبّحرهم يف الفق، مث أورد أدلّة كثرية تشهد على حسن فهم احملّدثني، )٢(هو نوع من أنواع هذا العلم"

  . ونباهتهم يف االستنباط

ملعرفة ، والفهم الدقيق ملعانيه، نقد املنت ال يستقيم إال بالّنظر العميق يف نّص احلديث: رابعا

والقواعد اليت وضعها العلماء يف معرفة احلديث ، املصّحف واملدرج واملقلوب واملنكر والشاذ واملوضوع

  . حلديثدليل قوي على اهتمام احملدثني بفقه ا، املوضوع

سواء  ، إّن احملّدثني هلم فضل السبق يف ترتيب األحكام الشرعية على الرتتيب الفقهي: خامسا

تتضّمن  كما أّن تراجم األبواب يف كتب احلديث،  ألّ�م أّول من بدأ بالتأليف؛ كانت حديثية أو فقهية

  . حّىت قيل فقه البخاري يف ترامجه، فقه أصحا�ا

تتجّلى فيها بوضوح شخصية ، ثروة علمية هائلة، العلماء وسريهمشّكلت تراجم : سادسا

واليت هي أوهن من بيت ، وتدحض باألدلّة الدامغة شبهة ا�امهم بقلة الفهم والفقه مجهور احملّدثني الفقهاء

 :فمن أشهرهم يف القرن الثاين اهلجري، كثريون يف كّل قرنٍ ،  وبّينت كيف أّن احملّدثني الفقهاء، العنكبوت

الّرمحن  وعبد، وسفيان بن عيينة وشعبة بن احلجاج وسفيان الثوري حيىي بن سعيد القطان ووكيع بن اجلراح

، وحيىي بن معني، علي بن املديين: ويف القرن الثالث اهلجري، )٣(واألوزاعي والليث بن سعد، بن مهدي

، ومسلم وابن قتيبة الدينوري، والبخاري وابن جرير الطربي، وأبو زرعة الرازي، وأبوبكر بن أيب شيبة

____________________ 

، يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم وأدبائهم الصلة، خلف بن عبد امللك ،بشكوال ابن  )١(

 ٢/٤١٥، هـ١٣٧٤، عزت العطار احلسيين نشره وصّححه

 ٦٣: ص، معرفة علوم احلديث   )٢(

  ٣٨٧: ص، ه ١٣٧٨، دار الفكر العريب، احلديث واحملدثون، حممد حممد، زهو أبو  )٣(
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ومن جاء من بعدهم منهم على )١(وابن ماجه، والّنسائي، والرتمذي، أبو داود: وأصحاب الّسنن األربعة

  :سبيل التمثيل ال احلصر

  : هـ)٢٧٦: (ت بقي بن مخلد القرطبي

مقّلد وكان جمتهدًا غري ، أهل األندلس مبسند ابن أيب شيبة يف علم احلديث بقي بن خملد عّرف

وهذا ما جعل أهل ، بل صار يدعو إىل الكتاب والسّنة مباشرة، ألّي مذهب من املذاهب الفقهية

 . )٢("األندلس يتعّصبون عليه فدفعهم عنه أمري األندلس حمّمد بن عبد الّرمحن املرواين واستنسخ كتبه

كان   اء واحملّدثنيشيخ الفقه: هـ)٢٧٦: (تأبوقاسم بن حمّمد بن قاسم البياين األندلسي القرطيب

 . وهو مصّنف كتاب"اإليضاح يف الرّد على املقلدين"، إماماً جمتهداً ال يقّلد أحداً 

قال فيه القاضي ، املعروف بابن اجلّباب: هـ)٣١٢: (تأبو عمر أمحد بن خالد بن يزيد القرطيب

  . )٣("مسع منه خلق كثري، كان إماماً يف فقه مالك وكان يف احلديث ال ينازع": عياض

أمحد بن حمّمد بن سالمة بن سلمة بن سليم بن : هـ) ٣٢١-  ٢٣٩أبو جعفر الطحاوي (

، صاحب التصانيف الفائقة، ثاحملدّ  احلافظ، الفقيه سليمان ابن حباب األزدي احلجري املصري اإلمام

  . )٤(". . . .  واملناقب الكثرية والعلوم الغزيرة، واألقوال الرائقة

هو اإلمام احلافظ يوسف بن عبد اهللا بن حمّمد بن عبد الرب : هـ)٤٦٣ -هـ ٣٦٨ابن عبد الّرب(

وقد ولد يف مدينة قرطبة يف عهد هشام ، بن عاصم النمري القرطيب يكىن بأيب عمر ويلقب جبمال الدين

تبة بلغ ر . . . عالمة متبّحرا، كان إماما ديّنا ثقة متقنا:  اإلمام الذهيب فيه قال، املؤيّد بن احلكم املستنصر

  . )٥("األئمة ا�تهدين 

وانظر إىل آثاره تغنك . . .ريعة ورواية احلديثإمام األندلس يف علم الشّ ": أبو سعيد املغريب قالو 

، وعلمه باألنساب يفصح عنه ما أورده يف االستيعاب وشاهد ما أورده يف متهيده واستذكاره، عن أخباره

____________________ 

  ٣٤٢: ص، رجع السابقامل  )١(

دار ، إحسان عباس حقيقتب، من غصن األندلس الرطيب نفح الطيب، املقري حممد بن أمحد ،التلمساين  )٢(

   ٢/٤٧، م١٩٦٨بريوت ، صادر

  ٣/٨١٥، يف تاريخ أئمة األندلس الصلة  )٣(

طبقات السّنية يف تراجم ال ،احلنفيّ  املصريّ  الغّزيّ  الّداريّ  التميمي القادر عبد بن الدين تقي، التقي الغزي  )٤(

   ١/١٣٦، وسنة النشر بدون الطبعدار الرفاعي، ، احلنفية

 ١٨/١٥٧، الم النبالءسري أع  )٥(
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 . )١(". . كتاب "�جة ا�السوكفاك على ذلك دليال  ، األدب فارس مع أنّه يف

من أهل قرطبة يكّىن أبا حمّمد وهو آخر الشيوخ اجلّلة األكابر : هـ)٥٢٠: (تحمّمد بن عّتاب 

ُعرف بصربه ، وكثر أخذ الناس عنه، كتب خبطه علمًا كثرياً ،  باألندلس يف علّو اإلسناد وسعة الرواية

وكانت ": بشكوال جمالس حمّمد بن عتاب احلديثية فقالوقد وصف ابن ، )٢("ومواظبته يف القعود للناس 

وكان صابراً ، وصّحة كتبه، وعلّو سنده، وجالله، لتفّقهه، ومدار أصحاب احلديث عليه الّرحلة يف وقته إليه

 ومسع منه اآلباء، وطال عمره، وبني العشائني، مواظباً على اإلمساع جيلس هلم يومه كله، على القعود للّناس

 . )٣("والكبار والصغار وكثر أخذ الّناس عنه وانتفاعهم به، واألبناء

برع يف احلديث وعلله ورجاله : هـ)٤٧٤(تأبو الوليد الباجي املالكي احلافظ، سليمان بن خلف

لو مل يكن ألصحاب املذهب املالكي بعد عبد الوهاب إالّ مثل : ويف الفقه وغوامضه وخالفه قال ابن حزم

 . )٤(تويف رمحه اهللا باملرية"، لكفاهمأيب الوليد الباجي 

قال فيه ابن ، من أهل طليطلة، يعرف بابن شّق الليل: هـ)٤٥٥: (تحمّمد بن إبراهيم بن موسى

إّال أن املعرفة ، متقنًا هلما، وكان فقيها عاملًا إمامًا متكلما حافظا للفقه وللحديث قائما �ا: بشكوال

من أهل ، جيد الضبط، وكان مليح اخلط، وعلله كان أغلب عليه باحلديث وأمساء رجاله والعلم مبعانيه

 . )٥(تويف بطلبرية "، دينا فاضالً  وكان أديباً شاعراً جميداً لغوياً ، واملشاركة يف العلوم، الرواية والدراية

، يُعرف بابن الفرضي من أهل قرطبة: احلافظ هـ)٤٠٣: (تعبد اهللا بن حمّمد بن يوسف األزدي

كان فقيها عاملًا يف مجيع فنون العلم يف :  حّدث عنه أبو عمر بن عبد الرب احلافظ وقال الوليديكىن أبا 

الفقيه الراوية األديب الفصيح : قال أبو مروان بن حيان. . . وله تواليف حسان، وعلم الرجال احلديث

ر مثله بقرطبة من سعة ومل يُ . . . أبو الوليد عبد اهللا بن حمّمد بن يوسف األزدي املعروف بابن الفرضي

 . )٦(الرواية وحفظ احلديث ومعرفة الرجال"

كان فقيها حافظاً ،  يعرف بابن نافع من أهل املرية: هـ)٤٦٦(علي بن حمّمد بن مروان اجلذامي

____________________ 

دار ، طبعة ثانية، املغرب ياملغرب يف حل، األندلسي سعيد بن موسى بن على احلسن أبوابن سعيد  ،املغريب  ) ١(

  ٢/٤٠٧، مصر، املعارف

  ١/٣٤٨، يف تاريخ أئمة األندلس الصلة   )٢(

   ٣٤٨/ ٢ ،املرجعنفس    )٣(

  ٢٠١ -  ١/٢٠٠ ،املرجعنفس    )٤(

  ٢/٥٣٩ ،رجعاملنفس    )٥(

  ١/٢٥١ ،رجعاملنفس    )٦(



)١: �رہ ٥: (�  � و � �
 

   192 

 . )١("للرأي وحّدث ومسع منه

  : جهود المحدثين في العناية بمعاني المتون: المبحث الثاني

  أومشكل احلديث خمتلف احلديث: األول املطلب

  ناسخ احلديث ومنسوخه: املطلب الثاين

  غريب احلديث: املطلب الثالث

  : مختلف الحديث أومشكل الحديث: المطلب األّول

ودّقة  ظروعمق النّ ، إىل سعة االطالع من العلوم الدقيقة اليت حيتاج صاحبها علم خمتلف احلديث

 : الحقال ابن الصّ ، الفهم

والغّواصون على املعاين  األئّمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقها يكمل للقيام به "إمنّ 

 . )٢("الدقيقة

ح فريجّ ، التوفيق بني احلديثني اللذين ظاهرها التعارض جيتهد يف، العامل مبختلف احلديثو 

ومل يكن هذا العمل غائبا عن ، أو يبحث عن وسيلة أخرى يزيل �ا التعارض، أحدمها على اآلخر

وقد ذكر اإلمام ، بل اجتهدوا كثريا يف التوفيق بني األحاديث املختلفة، رضوان اهللا عليهمالصحابة 

مث جاء من بعده عبد اهللا بن مسلم ، وأّلف فيه، هو أّول من نظّر هلذا العلم السيوطي أّن اإلمام الشافعي

بيان كتابه"،  فاتهحاوي الذي كان من آخر مؤلاإلمام الطّ  مثّ ، خمتلف احلديث تأويلوكتب ، بن قتيبة

 : ويف هذا املبحث ثالثة مطالب، مشكل اآلثار"

  : مختلف الحديث لغة، مختلف الحديث لغة واصطالحا

وكل مامل يتساو ، وهو من اختلف األمران إذا مل يتفقا، املختِلف واملختَلف بكسر الالم وفتحها

: وقوله تعاىل، )٣(﴾َخيْرُُج ِمْن بُطُوِ�َا َشرَاٌب ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُهُ  ﴿: ومنه قول اهللا تعاىل، فقد ختالف واختلف

وخلق النخل والزرع خمتلفا ما خيرج منه مما يؤكل : يقول. "األكل" الثمر )٤(﴾َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلفًا ُأُكُلهُ ﴿

  . )٥("من الثمر واحلب

____________________ 

  ٢/٤٢٦، قباملرجع السا   )١(

مؤسسة الكتب ط خامسة، ، الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد، عبد الّرحيم بن احلسني، العراقي  ) ٢(

 ٢٤٤: ص، ١٩٩٧، الثقافّية

 ٦٩ ، آية:سورة النخل  )٣(

 ١٤١، آية: سورة األنعام   )٤(

مؤسسة ، أمحد حممدشاكربتحقيق ، جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير، أبو جعفر، الطربي   )٥(

 ١٢/١٥٧، م٢٠٠٠، الرسالة
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  : مشكل الحديث لغة

وجاء يف املعجم . ملتبسة": وأمور أشكال، التبس: األمر"أشكل : جاء يف لسان العرب

األمر يوجب : اإلشكال .....أورد عليه إشكاالً : واستشكل عليه، التبس: "استشكل األمر: الوسيط

 . )١( "مشكل"التباساً يف الفهم"هذا من حيث معىن كلمة 

  : مختلف الحديث اصطالحا

على  فلم أقف يف كالم السابقني من نصّ ، احلديثوأما تعريفه باعتباره نوع من أنواع علوم 

 كما يسمى،  (مشكل احلديث) أو (خمتلف احلديث) على هذا النوع مساه مالتفرقة بينهما فكل من تكلّ 

قتصار الكتب اليت تناولت وأحيانا ال ينص على تسميته ال، (علم تلفيق احلديث) و (اختالف احلديث)

  ففي، وواقع املؤلفات احلديثية يعكس ذلك، اجلانب على التطبيقي دون النظري على اختالف احلديث

  : يقال اخلطيب البغداد، كتب علوم احلديث جعلومها علما واحداً 

  . )٢("باب القول يف تعارض األخبار وما يصح التعارض فيه وما ال يصح"

  : رمحه اهللا ال احلاكموق

يعارض مثلها فيحتج أصحاب   معرفة سنٍن لرسول اهللا : "هذا النوع من هذه العلوم

  . )٣(املذاهب بأحدمها ومها يف الصحة والسقم سيان"

  : اعلم أن ما يذكر يف هذا الباب ينقسم إىل قسمني: قال ابن الصالحو 

ذلك أن ميكن اجلمع بني احلديثني وال يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما فيتعني حينئذ املصري إىل ": أحدهما

  . "والقول �ما معا

  :قال النووي رمحه اهللا. )٤("أن يتضادا حبيث ال ميكن اجلمع بينهما": والثاني

وهو أن يأيت حديثان متضادان يف املعىن ظاهرًا فيوفق . . . "معرفة خمتلف احلديث وحكمه

  .)٥(أو يرجح أحدمها"، بينهما

فإن أمكن ، وإن عورض مبثله، املعارضة فهو احملكم"مث املقبول إن سلم من : قال ابن حجر رمحه اهللاو 

____________________ 

 ١/٤٩١، سنة الطبعبدون ، دار الدعوة، (شكل) جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط   )١(

 ٤٣٢: ص، يف علم الرواية الكفاية   )٢(

 ١٢٢: ص، معرفة علوم احلديث   )٣(

 ٤٣٢: ص ،يف علم الرواية الكفاية   )٤(

عبد الوهاب عبد حقيق تب ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، عبد الرمحن بن أىب بكر، السيوطي   )٥(

 ٢/٦٥١، بدون الطبع مكتبة الرياض احلديثة، اللطيف



)١: �رہ ٥: (�  � و � �
 

   194 

كتاب (اختالف احلديث) ك،  وكذلك الكتب اخلاصة مبختلف احلديث ،)١("اجلمع فمختلف احلديث

وصنف فيه اإلمام الشافعي ومل : قال النووي رمحه اهللا تعاىل )هـ٢٠٤(ت إلمام حممد بن إدريس الشافعيل

  . "مجلة ينبه �ا على طريقهبل ذكر ، استيفاؤه -رمحه اهللا- يقصد 

ينَـَوريوقال  ) يف كتابه "تأويل هـ٢٧٦رمحه اهللا تعاىل(ت  أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدِّ

، على من اّدعى على احلديث التناقض واالختالف الردّ ، خمتلف احلديث "وكان غرضه من هذا الكتاب

  . "واستحالة املعىن من املنتسبني إىل املسلمني

رمحه اهللا تعاىل يف كتابه"مشكل اآلثار" وهو  )ـه٣٢١(ت  أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاويو 

  . من أعظم ما صنف يف هذا الباب

وهذا الكتاب مجع فيه ، )٢() مشكل احلديث وبيانهـه٤٠٦أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك(و 

التشبية والتجسيم بناء على مذهبه يف مؤلفه مجلة من أحاديث العقيدة اليت رأي ابن فورك أن ظاهرها 

  . فيقوم بتأويلها وصرفها عن ظاهرها املراد منها، الصفات

  : أسباب استشكال بعض األحاديث

قال شيخ ، ن استشكال بعض النصوص الشرعية أحيانًا يعود الختالف مدارك الناس وفهمهمإ

فتكون مشكلة بالنسبة إليهم ، يفهمو�ا"قد يشكل على كثري من الناس نصوص ال : اإلسالم ابن تيمية

  . )٣( لعجز فهمهم عن معانيها"

وقد غلط  فإما أن يكون أحد احلديثني ليس ِمن كالمه ، فإذا وقع التعارض: وقال ابن القيم

أو يكون أحد احلديثني ناسخا لآلخر إذا كان مما يقبل ، فالثقة يغلط، فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا

فال بّد ِمن وجه من هذه الوجوه  ال ىف نفس كالمه، ىف فهم السامع يكون التعارضأو ، النسخ

وهذه ، وكان جييبهم  وقد حدث شيء من ذلك للصحابة رضوان اهللا عليهم مع الرسول، )٤("الثالثة

  : بعض األمثلة على ذلك

كانت ال تسمع شيئًا ال تعرفه أخرج البخاري بسنده إىل ابن أيب مليكه أن عائشة زوج الّنيب 

____________________ 

 ،ط أوىل، عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي بتحقيق ،الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة ،ابن حجرالعسقالين،    )١(

 ٢٧٦: ص، ه١٤٢٢، مطبعة سفري بالرياض

 حيدر آباد . ،دائرة املعارف العثمانية ،ط أوىل ،مشكل احلديث وبيانه   )٢(

جممع امللك ، عبد الرمحن بن حممد بن قاسمبتحقيق ، جمموع الفتاوى، يأبو العباس أمحد بن عل، ابن تيمية  ) ٣(

 ١٧/٣٠٧، فهد املدينة املنورة اململكة العربية السعودية

ط سابعة ، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،ابن قيم اجلوزية   )٤(

 ٤/١٤٩ ،م١٩٩٤ وتبري ، مؤسسة الرسالة، وعشرين
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أوليس : قلتف :قالت عائشة  ،»ُعذِّبَ  ُحوِسبَ  َمنْ  «: قال وأن الّنيب، إال راجعت فيه حىت تعرفه

َا«: فقال: قالت، )١(﴾َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا َيِسرياً ﴿ يقول اهللا تعاىل  نُوِقشَ  َمنْ  َوَلِكنْ  اْلَعْرضُ  َذاُكمْ  ِإمنَّ

 ية واحلديث فسألتمن اختالف بني اآل هلا ظهر ما  فقد استشكلت عائشة ،)٢(»ُعذِّبَ  احلَِْسابَ 

 ِلَقاءَ  َكرِهَ   َوَمنْ  ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ «: قال الّنيب عن الصامت بن عبادة عن، ذلك عن

 ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  َوَلِكنَّ  َذاكِ  لَْيسَ  «:قال املوت لنكره إنا أزواجه بعض أو عائشة قالت »ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َكرِهَ   اللَّهِ 

 ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َوَأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َفَأَحبَّ  أََماَمهُ  ِممَّا ِإلَْيهِ  َأَحبَّ  َشْيءٌ  فَـَلْيسَ  وََكرَاَمِتهِ  اللَّهِ  ِبِرْضَوانِ  ُبشِّرَ  اْلَمْوتُ  َحَضَرهُ 

 اللَّهُ  وََكرِهَ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َكرِهَ   أََماَمهُ  ِممَّا ِإلَْيهِ  َأْكَرهَ  َشْيءٌ  فَـَلْيسَ  َوُعُقوبَِتهِ  اللَّهِ  ِبَعَذابِ  ُبشِّرَ  ُحِضرَ  ِإَذا اْلَكاِفرَ  َوِإنَّ 

  . )٣(»ِلَقاَءهُ 

 دواوين السنة كثريا من الروايات يف هذا ا�ال حيث حفظت لنا  استمر ذلك بعد وفاته وقد

حديث مساع أهل : ن ظاهرا منهاآحيث ردوا بعض األحاديث املخالفة للقر  ،وعمر  عائشةخاصة عن 

َها« القبور ِإنَّ اْلَميَِّت يـَُعذَُّب ِيف قَـْربِِه بُِبَكاِء   َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرَفَع ِإَىل الّنيب ذُِكَر ِعْنَد َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ِإنَُّه لَيُـَعذَُّب ِخبَِطيَئِتِه َوَذنِْبِه َوِإنَّ َأْهَلُه لََيْبُكوَن َعَلْيِه اْآلَن قَاَلْت َوَذاَك   ا َقاَل َرُسوُل اللَّهِ َأْهِلِه فَـَقاَلْت َوَهَل ِإمنََّ 

َلى َبْدٍر ِمْن اْلُمْشرِِكَني فَـَقاَل َهلُْم   ِمْثُل قَـْولِِه ِإنَّ َرُسوَل اللَّهِ  َما َقاَل ِإنـَُّهْم قَاَم َعَلى اْلَقِليِب َوِفيِه قَـتـْ

َا َقاَل ِإنـَُّهْم اْآلَن لَيَـْعَلُموَن َأنَّ َما ُكْنُت أَُقوُل َهلُْم َحقٌّ ُمثَّ قَـَرَأتْ   »ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوتَ "لََيْسَمُعوَن َما أَُقوُل ِإمنَّ

وعن يعلى بن أمية . )٦( ﴾النَّار َمَقاِعَدُهْم ِمنْ يـَُقوُل ِحَني تـَبَـوَُّءوا ﴿)٥( ﴾َوَما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِيف اْلُقُبورِ ﴿)٤(

  الَِّذينَ  يـَْفِتَنُكمُ  َأنْ  ِخْفُتمْ  ِإنْ  الصََّالةِ  ِمنَ  تـَْقُصُروا َأنْ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ  ﴿قلت لعمر بن اخلطاب: قال

 َصَدَقةٌ «: فقالعن ذلك   فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا ،)٧( ﴾ َكَفُروا

بَـُلوا َعَلْيُكمْ  ِ�َا اللَّهُ  َتَصدَّقَ     . )٨(»َصَدقَـَتهُ  َفاقـْ

____________________ 

 ٨ :اآلية ،سورة االنشقاق   )١(

 نوقش، حوسب من، باب من مسع شيئًا فراجعه حىت يعرفه، العلم كتاب،  اجلامع الصحيح، البخارى   )٢(

 معه استقصي، نوقش، امليزان على الناس عرض، العرض، اليسري احلساب أي، ذلك، سهال يسريا احلساب

 ١٠٣رقم ، ١/٥١، للجامع الصحيح د. مصطفى ديب البغاانظر حتقيق ، "احلساب

 ٦١٤٢رقم ، ٥/٢٣٨٦، باب من أحب لقاء اهللا، كتاب الرقائق،اجلامع الصحيح  )٣(

 ٥٢: اآلية، سورة الروم   )٤(

 ٢٢: اآلية، سورة فاطر   )٥(

  ٤/١٤٦٢ ،باب قتل أيب جهل ،كتاب املغازي،  اجلامع الصحيح  )٦(

 ١٠١: اآلية، النساءسورة    )٧(

 ٢/١٤٣، ١٦٠٥، رقم، باب صالة املسافرين وقصرها، كتاب صالة املسافرين،  الصحيح، مسلماإلمام    )٨(
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واستمر احلال هكذا فكانت تطرح بعض االشكاالت فيجيب عنهاالعلماء بيانا للحق وجتلية 

وتتابعت جهود العلماء يف متحيص وتقومي هذه . . . للصواب ودحضا ملزاعم املبتدعة وأصحاب األهواء

حبلول و : صوص الشرعيةنزالة التعارض بني الحىت نضجت الضوابط والقواعد اليت يلجأ إليها إل اجلهود

علم خمتلف احلديث من العلوم الدقيقة اليت حيتاج و ، "علم مشكل احلديث"عصر تدوين العلوم ولد 

  . ودّقة الفهم، وعمق الّنظر، صاحبها إىل سعة االطالع

والغّواصون ، للقيام به األئّمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه"إّمنا يكمل : قال ابن الّصالح

  . )١(على املعاين الدقيقة"

فريّجح ، جيتهد يف التوفيق بني احلديثني اللذين ظاهرها التعارض، والعامل مبختلف احلديث

أّن اإلمام وقد ذكر اإلمام السيوطي ، أو يبحث عن وسيلة أخرى يزيل �ا التعارض، أحدمها على اآلخر

وكتب  مث جاء من بعده عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، )٢(وأّلف فيه، هو أّول من نظّر هلذا العلم، الشافعي

كتابه"بيان مشكل   اإلمام الّطحاوي الذي كان من آخر مؤلفاتهابن جرير و ّمث ، تأويل خمتلف احلديث

  . )٣(كان ابن خزمية من أحسن الناس كالما فيهو ، اآلثار"

  : ناسخ الحديث ومنسوخه: الثاني المطلب

إذ به يتم ، أمرا مهّما ويف غاية الصعوبة، اعترب احملدثون االشتغال بناسخ احلديث ومنسوخه

وهذا اليقدر عليه إّال أكابر العلماء الذين أسدوا ، ملعرفة مابقي حكمه وما نسخ متحيص املتون املتعارضة

فقد ، فّن مهّم صعبه " ناسخ احلديث ومنسوخ: اإلمام السيوطيقال ، به خدمات جليلة للسّنة الّنبوية

وقد روينا . . . هلكت وأهلكت: فقال، ال: فقال، تعرف الناسخ من املنسوخ: مّر على علّي قاص فقال

وكان للشافعي فيه يد طوىل ، أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ احلديث من منسوخه: عن الزهري قال

 ال: كتبت كتب الشافعي؟ قال:  قال اإلمام أمحد بن حنبل البن وارة وقد قدم من مصر فقد وسابقة أوىل

  . )٤(ما علمنا ا�مل من املفسر وال ناسخ احلديث من منسوخه حىت جالسنا الشافعي" فرطت: قال

  : النسخ لغة واصطالحا

  : ومنها، له عدة معانٍ : النسخ لغة

فَـيَـْنَسُخ اللَُّه َما يـُْلِقي ﴿: ومنه قوله تعاىل، أزالته وخلفته: نسخت الّشمس الظلّ : يقال، اإلزالة )١

____________________ 

 ١٦٨: ص، م١٩٨٤، مكتبة الفارايب، املقدمة، الشهرزوري الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو ،ابن الصالح  )١(

  ٢/١٩٦، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي   )٢(

 ١٩٦ /٢ ،املرجعنفس    )٣(

  ١٩٠ - ٢/١٨٩ ،املرجعنفس   ) ٤(
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  . )١( ﴾الشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

  . )٢(غري�ا: نسخت الريح آثار الديار: يقال التغيير )٢

حل من النّ  نسخت ما يف اخللية: يقال، وحتويله من حالة إىل حالة مع بقائه يف نفسه نقل الشيء )٣

: ومنه قوله تعاىل، صورت مثله: نسخت الكتاب: ويقال، حولته إىل خلية أخرى: أي، والعسل

   )٣( ﴾ِإنَّا ُكنَّا َنْستَـْنِسُخ َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ﴿

  : الّنسخ اصطالحا

  .)٤(بطريق شرعي مرتاخ عنه" يبيان انتهاء حكم شرع": عّرفه البيضاوى بأنّه

  . )٥(بدليل شرعي متأخر" يرفع احلكم الشرع: احلاجب بأنّه وعّرفه ابن

  . )٦("رفع الشارع حكما منه متقّدما حبكم منه متأّخر": وأّما الّنسخ يف اصطالح احملدثني فهو

واحرتز  "فاملراد برفع احلكم قطع تعّلقه عن املكّلفني: قال اإلمام السيوطي يف شرحه هلذا التعريف

، فإنه ال يكون نسخا وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة ا�مل به عن بيان

وباحلكم عن رفع اإلباحة األصلية فإنّه ال  وإن مل حيصل التكليف به ملن مل يبلغه قبل ذلك إّال بإخباره

عن  كم منه متأّخروبقولنا حب، وباملتقّدم عن التخصيص املّتصل بالتكليف كاالستثناء وحنوه، يسّمى نسخا

و قُ َال م مُ إّنكُ «: وعن انتهائه بانتهاء الوقت كقوله رفع احلكم مبوت املكّلف أو زوال تكليفه جبنون وحنوه

  . )٨(سخانَ  يسَ لَ  ومَ اليَ  كَ ذلِ  عدَ بَ  ومُ الصَّ فَ )٧(»وارُ افطَ م فَ كُ قوى لَ أَ  طرِ الفِ وَ ، ادَ غَ  وَّ دُ العَ 

  : طرق معرفة النسخ

____________________ 

 ٥٢: اآلية، احلجسورة    )١(

 ٣/٦١، ه١٤١٤، ٣ط ، بريوت -دار صادر، لسان العرب، حممد بن مكرم، ابن منظور   )٢(

 ٢٩ - ٢٨: اآلية، اجلاثيةسورة    )٣(

ط أوىل، مؤسسة الرسالة إىل علم األصول،  الوصول منهاج، القضاة قاضي، البيضاوي، عبد اهللا بن عمر  )٤(

  ٦٥ص: ناشرون، 

، على خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجب شرح العضد ،القاضي عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد ،اإلجيي  )٥(

 ،م٢٠٠٠، هـ١٤٢١ ،لبنان -بريوت، دار الكتب العلمية، أوىل ط، طارق حيي ،ضبط وتعليق فادي نصيف

  ٢٦٧: ص

  ١٦٣ص:، البن الصالح املقدمة  )٦(

. ٢٦٨٠رقم ، ٣/١٤٤: ص، باب أجر املفطر يف الّسفر إذا توىل العمل، كتاب الصيام،  ملسلم الّصحيح   )٧(

، وأّما نفس اللفظ الذي ذكره اإلمام السيوطي، "إّنكم مصبحو عدوّكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" هولفظ

  واهللا أعلم.، ولعّله رواه باملعىن، فقد حبثت عنه فلم أجده

  ٢/١٩٠، تدريب الراوي  ) ٨(
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  : منها، طرق إلثبات الّنسخعّدة حّدد العلماء 

 َعنْ  َونـََهْيُتُكمْ  فَـُزوُروَها، اْلُقُبورِ  زِيَاَرةِ  َعنْ  نـََهْيُتُكمْ  «: ومن أمثلته قوله قل الّصريح عن الّنيبالنّ    -١

 ِيف  فَاْشَربُوا ِسَقاٍء، ِيف  ِإالَّ  النَِّبيذِ  َعنِ  َونـََهْيُتُكمْ  َلُكْم، َبَدا َما َفَأْمِسُكوا َثَالٍث، فـَْوقَ  اْألََضاِحيِّ  حلُُومِ 

صرّح فيه  هذا احلديث مما": قال الّنووي عن هذا احلديث. » ُمْسِكًرا َتْشَربُوا َوَال  ُكلَِّها،  اْألَْسِقَيةِ 

 . )١(بالّناسخ واملنسوخ مجيعا "

هذا . »ارالنَّ  تِ سَّ ا مَ وا ِممَّ ئُ ضَّ وَ تَـ «: ومن أمثلته قولهحابة ريح عن أحد الصّ قل الصّ النّ    -٢

منها ما أخرجه أبو داود بسنده من حديث جابر بن عبد اهللا ، احلديث نسخ بأحاديث أخرى

 كان آخر األمرين من رسول اهللا:  قال » ّ٢(»ت الّنارا غريّ ترك الوضوء مم( .  

: نسخ حبديث ابن عّباس » َواْلَمْحُجومُ  اْحلَاِجمُ  أَْفَطرَ  «: كحديث شّداد بن أوس:  معرفة التاريخ   -٣

فقد جاء ىف بعض طرق حديث شداد . »َصاِئمٌ  َوُهوَ  َواْحَتَجمَ  ،ُحمْرِمٌ  َوُهوَ  اْحَتَجمَ  النَِّيبَّ  َأنَّ «

  . اس صحبه ىف حّجة الوداعابن عبّ  وأنّ ، ذلك كان زمن الفتح أنّ 

 والثّاين يف حّجة الوداع، أّن األّول كان زمن الفتح يف سنة مثان: فبان بذلك ": قال ابن الصالح

  . )٣(يف سنة عشر"

  . )٤(الرابعة فاقتلوه" فإن عاد يف، "من شرب اخلمر فاجلدوه: كحديث:  داللة اإلمجاع   -٤

 عرف نسخه بانعقاد اإلمجاع على ترك العمل به، فإنّه منسوخ: قال فيه اإلمام ابن الصالح

  . )٥(" ولكن يدّل على وجود ناسخ غريه، واإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ

"واإلمجاع ال ينسخ" أي ال ينسخه : اإلمام السيوطي املراد من قول ابن الصالح بقولهوبّني 

____________________ 

  ١٣/١٣٥، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلّجاج   )١(

  . ١٩٢رقم ، ١/٧٥، باب يف ترك الوضوء مما مّست الّنار، كتاب الطهارة،  السنن، أبو داود    )٢(

، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، أوىل ط، انظر صحيح أيب داود، إسناده صحيح": قال الشيخ األلباين

   ١/٣٤٨، م٢٠٠٢الكويت 

 ١/١٦٢: ص، البن الصالح املقدمة    )٣(

، ١٤٤٤رقم ، ٤/٤٨، باب من شرب اخلمر فاجلدوه، كتاب احلدود عن رسول اهللا،  اجلامع، ياإلمام الرتمذ   )٤(

ورواه اإلمام ، ٤٤٨٧رقم ، ٤/٢٨٢، باب إذا تتابع يف شرب اخلمر، كتاب احلدود،  السنن أبوداود يف ورواه

: وعّلق عليه شعيب األرناؤوط بقوله، ٢/٢٨٠، القاهرة، مؤّسسة قرطبة، أيب هريرة مسند، همسنديف  أمحد

، هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال احلاكم، "إسناده صحيح على شرط مسلم"

وقال ، ٤/٤١٣، كتاب احلدود،  انظر املستدرك على الّصحيحني، على شرط البخاري ومسلم": وقال الّذهيب

 ١١٢٦: ص، املكتب اإلسالمي، انظر صحيح وضعيف اجلامع الّصغري وزيادته، صحيح": األلباينالشيخ 

 ١/٣٥، شرح مسلم املنهاج: وانظر .١/١٦٢بن الصالح املقدمة ال   )٥(
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والّناسخ واملنسوخ . )١("ولكن يدّل على ناسخ" أي على وجود ناسخ غريه"، "وال ينسخ"هو غريه، شيء

  . ويعمل باحلديث الّناسخ، ه يرتك العمل باحلديث املنسوخأنّ  إالّ ، إن صّحا فحكمهما القبول

  : أشهر المؤلفات في الّناسخ و المنسوخ من الحديث

، ناسخ احلديث ومنسوخه. )٢ (هـ ٣٢٢الناسخ و املنسوخ من احلديث حملمد بن حبر أبو مسلم األصفهاين

حممد ، " الناسخ و املنسوخ يف احلدبث". هـ )٣٨٥: أبو حفص ابن شاهني (ت عمر بن أمحد بن عثمان

  . )٣(هـ)١٧٣: (ت بن هانئ أبو بكر األثرم

  غريب الحديث: المطلب الثالث

  : الغريب لغة

زوح عن والغربة والغرب النّ ، في عن البلدوالتغريب النّ ، اجلمع ُغَرباءو ، بعيد عن َوطَِنهالغريب هو ال

 أقاربهوترك ، يف الغرائبج تزوّ إذا ، واغرتب الرجل، الغريب الوحيد الذي ال أهل له عندهو  الوطن واالغرتاب

الغامض : والغريب، ورجل غريب ليس من القوم، جر اليت سائر القداح منهاليس من الشّ ، غريبوقدح 

، والكالم الغامض، وهو البعد، جندها جتتمع يف معىن واحد، وعند التأمل يف هذه املعاين ،)٤(من الكالم

  . يكون معناه بعيدا عن الفهم وبشرحه يكون قريباً 

  : له معنيان: الغريب اصطالحا

، واملشهور والعزيز، الغريب: حيث ينقسم حديث اآلحاد إىل ثالثة أقسام، االنفراد من جهة الرواية: األّول

،  د به بعض الرواة يوصف بالغريباحلديث الذي يتفرّ ": احلديث الغريب بقوله ابن الّصالحوقد عّرف 

ما  وليس كلّ ، ا يف إسنادهوإمّ ، متنها يف إمّ : د فيه بعضهم بأمر ال يذكره فيه غريهكذلك احلديث الذي يتفرّ 

احلافظ ابن  ّخلصو . "كما يف األفراد املضافة إىل البالد ،  من أنواع األفراد معدودا من أنواع الغريب يعدّ 

د به موضع وقع التفرّ  يف أيّ ، د بروايته شخص واحدوهو ما يتفرّ : الغريب": قول ابن الّصالح فقال حجر

  . )٥("ندمن السّ 

قال ، لقّلة استعماهلا، واستعصى فهمها، خفي معناها، تضّمنه منت احلديث من كلمات غامضة ما: الثّاني

____________________ 

 ٢/١٩٢، تدريب الرّاوي   )١(

، م١٩٤١، العلميةودار الكتب ، بغداد –مكتبة املثىن ، كشف الظنون،  مصطفى بن عبد اهللا، حاجى خليفة  ) ٢(

٢/١٩٢٠  

ط سادسة، ، بن حممد الزمزمي حممد املنتصربتحقيق ، الرسالة املستطرفة، جعفرأبو عبد اهللا حممد ، الكتاين  )٣(

  ٨٠: ص ،م٢٠٠٠، دار البشائر اإلسالمية

  ١/٦٣٧لسان العرب   )٤(

  ٢٠٠: ص، الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة   )٥(
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ة لقلّ ، من األلفاظ الغامضة البعيدة من الفهم، ا وقع يف متون األحاديثوهو عبارة عمّ ": ابن الّصالح

  . )١("استعماهلا

وبيان ما اعتاص من أغراضه ، " كشف ما غرب من ألفاظه واسَتْبهم: وقال فيه اإلمام الزخمشري

فإنّه يبحث عنه يف شرح معاين ، ولكن يف مدلوله دّقة، وأّما إذا كان الّلفظ مستعمال بكثرة)٢(واستعجم"

احتيج إىل ، بأن كان الّلفظ مستعمال بقّلة، "فإن خفي املعىن: قال ابن حجر وبيان املشكل منها، األخبار

احتيج إىل ، لكن يف مدلوله دّقة، كان الّلفظ مستعمال بكثرةوإن  . . . الكتب املصّنفة يف شرح الغريب

"الغريب من الكالم : وقال اإلمام اخلطايب. )٣(وبيان املشكل منها"، الكتب املصّنفة يف شرح معاين األخبار

. …املنقطع عن األهل، إّمنا هو البعيد عن الوطن، كالغريب من الّناس،  إّمنا هو الغامض البعيد من الفهم

  : إّن الغريب من الكالم يقال به على وجهنيمثّ 

  . ومعاناة فكر، ال يتناوله الفهم إالّ عن بعد، أن يراد به بعيد املعىن غامضه : أحدمها

فإذا وقعت إلينا ، ونأى به احملّل من شواذ قبائل العرب، أن يراد به كالم من بعدت به الدار: والوجه اآلخر

  . )٤(وإّمنا هي كالم القوم وبيا�م"، الكلمة من لغا�م استغربناها

  : نشأة غريب الحديث

  : منها، هناك عّدة أسباب أّدت إىل نشوء علم غريب احلديث

  : وسعة بيانه  فصاحة الّنبي - ١

، وتضّمن جوامع الكلم، وقد حتّلى كالمه باحلسن والبالغة، أفصح من نطق بالّضاد  إّن الّنيب

وكّل ذلك يقتضي وجود الغريب بكثرة يف  ، ومل يعرفها الّلسان العريب قبله، إليهاوروائع البيان اليت مل يسبق 

  . ممّا يستدعي شرحه وتوضيحه، كالمه

  : كّل قوم بلسانهم  مخاطبته -٢

خياطب العرب على اختالف شعو�م وقبائلهم وتباين بطو�م   فكان": يقول ابن األثري

قد أعلمه ما  وجلّ  فكأن اهللا عزّ .  . .وحيادثهم مبا يعلمون، كال منهم مبا يفهمون،  وأفخاذهم وفصائلهم

وكان ، ومل يوجد يف قاصي العرب ودانيه، قومجع فيه من املعارف ما تفرّ ، مل يكن يعلمه غريه من بين أبيه

____________________ 

  ١٥٩: ص، بن الّصالحاملقدمة ال   )١(

حمّمد أبو الفضل  -علّي حمّمد البجاويبتحقيق ، الفائق يف غريب احلديث، حممود بن عمر ،الزخمشري   )٢(

  ١/١٢: صلبنان، ، دار املعرفة، ثانية ط ،إبراهيم

  ١٢٢-١٢٠: ص ،،الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة   )٣(

، دار الفكر ،،الكرمي إبراهيم العزباويعبد بتحقيق ، غريب احلديث، إبراهيم بن حممد بن محد، اخلطايب   )٤(

  ٧١ -  ١/٧٠ ،م١٩٨٢دمشق 
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فيوضحه ، وما جهلوه سألوه عنه، يعرفون أكثر ما يقوله أصحابه رضي اهللا عنهم ومن يفد عليه من العرب

  . )١("هلم 

  : بعبارات مختلفة تكرار بيانه -٣

يأمر  فهو ال يزال يف كّل مقام يقومه وموطن يشهده، عّلمامبعث مبّلغا و ": يقول اإلمام اخلطايب

ويتكّرر ، وقد ختتلف يف ذلك عباراته، واألمساع إليه مصغية، ويفيت يف نازلة، وينهى عن منكر مبعروف

ويستوفونه ، حابة يرعون كالمه مسعااحلفظ واإلتقان من فقهاء الصّ وأولو ، ليكون أوقع للسامعني، بيانه

ة ألفاظ حتتها معىن فيجتمع لذلك يف القضية الواحدة عدّ ، ويؤّدونه على اختالف جهاته، حفظا

  . )٢(واحد"

  : رواية الحديث بالمعنى - ٤

 من الّناسيف بعض الّنوازل وحبضرته أخالط  سولوقد يتكّلم الرّ ": يقول اإلمام اخلطايب

وليس كّلهم يتيّسر له ضبط الّلفظ ، ومراتبهم يف احلفظ واإلتقان غري متساوية ولغا�م خمتلفة قبائلهم شىتّ 

ويعّرب عنه بلسان ، ّمث يؤدِّيه بلغته اليت نشأ عليها، ويتعّلق منه باملعىن وإّمنا يستدرك املراَد بالفحوى، وَحْصره

ولكثرة ما . . موجبها شيء واحد، عّدة ألفاظ خمتلفة انشعبت طرقه فيجتمع يف احلديث الواحد إذا، قبيلته

  . )٣(" غريب حديث رسول اهللا "أعيانا أن نعرف أو حنصي: يقول أبو عبيدة، يَرُِد من هذا ومن نظائره

  : صون الّلسان العربي من الّضياع -٥

والتأليف ، ألفاظ احلديثكان من األسباب املهّمة اليت دفعت العلماء إىل االهتمام بعلم غريب 

، ويف الفتوحات اإلسالمية اختلط العرب بغريهم، فقبل انقضاء زمن التابعني، ضياع الّلسان العريب، فيه

  : ابن األثري ويف ذلك يقول، وسوء التأويل، فغابت الفصاحة وفشا الّلحن وظهر التصحيف

فال ترى ، أو كاد استحال أعجمياسان العريب قد واللّ  فما انقضى زما�م على إحسا�م إالّ "

فجهل ، والعهد ذلك العهد الكرمي هذا والعصر ذلك العصر القدمي، اآلحاد واحملافظ عليه إالّ ، به املستقلّ 

فصار ، واختذوه وراءهم ظهريا روا منه ما كان جيب تقدمتهوأخّ ، ما كان يلزمهم معرفته اس من هذا املهمّ النّ 

مجاعة من  وجلّ  أهلم اهللا عزّ ، واءالدّ  وعزّ  اءا أعضل الدّ فلمّ ، بعيدا قصيا نسيا منسيا واملشتغل به عندهم

وجانبا من ، أن صرفوا إىل هذا الشأن طرفا من عنايتهم، وذوي البصائر واحلجى، هىأويل املعارف والنّ 

وحفظا ، عيا حراسة هلذا العلم الشريف من الضّ ، دوا فيه هلم معاهداومهّ  اس مواردافشرعوا فيه للنّ  رعايتهم

____________________ 

طاهر أمحد بتحقيق ، النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اجلزري حممد بن املبارك السعادات أبو، األثريابن    )١(

 ١/٣ ،م١٩٧٩بريوت ، املكتبة العلمية، حممود حممد الطناحي، يالزاو 

  ١/٦٨، م١٩٨٢ ،دمشق، الفكردار ، للخطايب غريب احلديث   )٢(

  ٦٩ - ١/٦٨ ،رجعاملنفس    )٣(
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  . )١("العزيز من االختالل هلذا املهمّ 

  : أهمّية غريب الحديث

  : قال ابن الّصالح، يعّد علم غريب احلديث من العلوم املهّمة يف فهم السّنة الّنبوية

، واخلوض فيه ليس باهلّني ، ةبأهل العلم عامّ  مثّ ، ةيقبح جهله بأهل احلديث خاصّ  هذا فن مهمّ "

سئل أمحد بن حنبل عن حرف من : روينا عن امليموين قال، يجدير بالتوقّ  يبالتحرّ واخلائض فيه حقيق 

 )٢("فأخطئ بالظنّ  م يف قول رسول اهللا أكره أن أتكلّ فإينّ ، سلوا أصحاب الغريب: غريب احلديث فقال

  : وتكمن أمهّية علم غريب ألفاظ احلديث فيما يلي

قال ، والتحريف، وبدون ذلك ينشأ اخلطأ. معناهاوفهم ، ارتباط معىن احلديث بضبط ألفاظه   -أ

و�ا حيصل ، ا األصل يف اخلطابأل�ّ ؛مة يف الرتبةمعرفة ألفاظه مقدّ  أنّ  الشكّ و  ": ابن األثري

  . )3("هتمام ببيا�ا أوىلفكان اال، بت املعاين عليهارفت ترتّ فإذا عُ ، التفاهم

  . وصّحة معانيها، شرح ألفاظهعلى مدى ، توّقف صّحة األحكام املستنبطة من احلديث  -ب

  : أشهر المؤّلفات في غريب الحديث

مرّتب حسب  بعضها، فألّفوا فيه كتبا كثرية، اهتّم احملّدثون والّلغويون بشرح غريب ألفاظ احلديث

  : وهذه املؤلّفات منها، غويةعلى طريقة املعاجم اللّ ، وأغلبها مرّتب حسب املنت، الرّاوي األعلى للمنت

"وروينا : قال ابن الّصالح، هـ)٢٢٤(ت  أليب عبيد القاسم بن سالَّم: واآلثار احلديثغريب   -١

ومنهم ، ضر بن مشيلف الغريب يف اإلسالم النّ ل من صنّ أوّ : عن احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ قال

ف بعد وصنّ . وكتابامها صغريان، ف فيه أبو عبيدة معمر بن املثّىن ل من صنّ أوّ : من خالفه فقال

فوقع من أهل العلم ، فجمع وأجاد واستقصى، ذلك أبو عبيد القاسم بن سالم كتابه املشهور

  . )4("وصار قدوة يف هذا الشأن مبوقع جليل

وهو ذيل لكتاب أيب ، هـ)٢٧٦( حويلعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري النّ : غريب احلديث  -٢

مثّ تّتبع أبو ، فوضع فيه كتابه املشهور، أبا عبيد"مثّ تّتبع القتييب ما فات : قال ابن الّصالح، عبيد

الثة أّمهات الكتب فهذه الكتب الثّ ، فوضع يف ذلك كتابه املشهور، سليمان اخلطايب ما فا�ما

  . املؤلّفة يف ذلك"

  . هـ)٢٨ت ( أليب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب: غريب احلديث -٣

____________________ 

 ١/٣، لنهاية يف غريب احلديث واألثرا   )١(

 ١٥٩: ص، بن الّصالحاملقدمة ال   )٢(

 ١/٣: ص، النهاية يف غريب احلديث واألثر   )٣(

 ١٥٩: ص، بن الّصالحاملقدمة ال   )٤(
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  . هـ)٣٨٨(ت  اخلطّايب البسيتلإلمام أيب سليمان محد بن حمّمد : غريب احلديث -٤

 للحافظ القاسم بن ثابت السََّرُقْسطي: على معاين احلديث باملثل والّشاهدالئل الدّ  -٥

  . هـ)٣٠٢(

  . هـ)٤٠١د اهلروي (أليب عبيد أمحد بن حممّ : الغريبني -٦

  : الخاتمة

يتعّذر ، جمال رحب، أّن جمال عناية احملّدثني بالفقه واالستنباط، تبّني يف ضوء هذا البحث

لتسهم يف ، جتلي مسائله، بل يستحّق أن يفرد بدراسات موّسعة، يف هذا البحث، اإلحاطة به جبوانبه كّلها

 . تصحيح التصّورات اخلاطئة حول مناهج أئّمة الّنقد احلديثي

  : وهي، اليت توصلت اليها من خالل هذا البحثالنتائج  أرى من املفيد أن أبرز: نتائج البحث

  . ومصّنفا�م شاهدة على ذلك، النّقاد بني الفقه واحلديثة األئمّ مجع    -١

وناسخ ، من خالل جهودهم يف غريب احلديث، جتّلت عناية األئّمة النّقاد مبعاين املتون   – ٢

  . احلديث ومنسوخه

  . فهم فقهاء حمّدثون، والّنظر الفقهي لدى األئّمة النّقاد، ال وجود للفصل بني الّنظر احلديثي   -٣

وانشغاهلم ،  يف فقه احلديثبطالن دعوى تقصري احملّدثني، أثبت البحث باألدلّة والّشواهد   -٤

 . وصّلى اهللا تعاىل على نبّيه وآله وصحبه وسّلم تسليما. األسانيد فقطبنقد 
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 ١االشتقاق في اللغة العربية منهجية
Methodology of Derivation in Arabic Language 

 ٢ بی بی نصيحت/د

 **اهللا ابرار محمد حافظ

ABSTRACT 

Language is the identity of a nation, a region and a territory, which 
serves as a link between the people of that nation and territory. On the other 
hand, it causes unity, uniformity, brotherhood and love. That’s why study of 
language has been the subject of conversation of scholars and researchers 
from the very first day. Wherever human beings exist on this earth planet, 
there are languages with their noun, verb, preposition and its sub kinds i.e. 
present, past and future tense, subject, Object and pronoun. A complete 
structure of language is founded upon which the learned men have made 
valuable contribution in various decades. Survival and development of these 
languages owe to the efforts of these learned people. The current research 
study is also an effort in which discussion has been made with reference to 
Arabic language. Arabic is the fourth largest language of the world. It is 
spoken and understood in Saudi Arabia, U.A.E, Egypt, Syria, Iraq, Iran, 
Jordon and Morocco. 3 

The Universities all over the world, particularly those Universities 
which have leading role in the present time, not only adopt Arabic 
Language as medium of instruction but are not second to the Arabs in 
respect of Arabic Language. The present article discusses the one aspect of 
this historical grand language namely “derivation”. What is the source of 
derivation in the Arabic Language? How words are formed and how they 
are refined. What are different theories regarding derivation. This article is 
an effort to explain all these aspects 

Keywords: Methodology, Derivation, Language, Word formation, 
Structure. 

____________________ 
1  
 بشاور العربية، جامعة اللغة الدکتوراه، قسم  2

 بشاور جامعة، سنرت اسالمك زائد شيخ، مرحلة الدکتوراه فی الباحث **
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 سبتهما معًىن ابشرط من لفظ من آخرنزع  كتابه "هو  يفيقول صاحب التعريفات  االشتقاق:  

   حنو: اشتقاق كلمة "كاتب" من "كتب" و"جملس" من "جلس".، )١(الصيغة" يفومغاير�ما ، وتركيًبا

  .)٢(مل حتفظ" إذايقال:"عنت القربة"  ،ظهاراإل"االشتقاق من قائًال: كتابه   يفاحلسن  أبو وفسر  

ذلك من سنن  الشيء من امسه عند املبالغة فيه.نعت شتقاق ا كتابه هو "  يف الثعاليب مث فسر  

وِظلٌّ  ،وَصديق َصدوق ،وُصلب َصليب ،وأَسد أِسيد ،وَروض أَْرَيض ،ولَيل أْلَيل ،العرب كقوهلم: َيوم أيـَْوم

   .)٣("وداء دويّ  ،وكن كنني ،وِحرز َحريز ،ظَليلٌ 

االشتقاق: اختلف البصريون  أصلموسوعته عن االشتقاق وعن  يفمث يقول أميل يعقوب 

 الفعل هون إوقال الكوفيون ، املصدر هو صلاألّن إفقال البصريون ، صل االشتقاقأوالكوفيون حول 

 يفاحلقيقة كما ذكره د/يعقوب  إىلقرب املذاهب أولعّل ، حوله أيًضاواختلف املعاصرون ، صلاأل

  :موسوعته

 منها اجلامد( مساءواأل، األفعال من اشتق فقد، اأحدو  ليس العربية يف االشتقاق أصل نّ إ"  -أ

 مثال، احلروف مث ،مساءاأل مثّ ، األفعال: ايلالت ترتيبها حسب تقلّ  بأقدار، واحلروف، )واملشتق

  من كاتبٌ :  حنو، الفعل من االسم اشتقاق ومثال، علمَ  من عّلمَ :  الفعل من الفعل اشتقاق

  . فرسَ  من فارس: حنو، االسم من االسم اشتقاق ومثال، كتب

 ". عامة بصورة األفعال من اشتق قد، املصادر فيها مبا، باملشتقات ندعوه ما انّ   -ب

 وأ، جامدة أمساءتكون اشتقت من  وقد، يدورها قدتكون اصيلة مرجتلة األفعالإّن هذه   -ج

  ٥.)4(االصوات" أمساءاجلامدة من  مساءاأليشبه  ما

 أبعد إىل احلاضر إىل من وضعها احلاضرالكلمات صعوًدا  توالد يف"علم يبحث  :االشتقاق هو

  .)6("وأكرب، كبري،  ثالثة أنواع: صغري وهو وضع هلا معروف

املرجع "هوينقسم االشتقاق بثالثة س فنومن جهة االشتقاق يقول صاحب 

  :طرق

____________________ 

 ٥ص: ، م١٩٨٣ ،دار الكتب العلمية بريوت ،أوىلط  ،التعريفات ،لشريفاعلي بن حممد ، اجلرجاين  )١(

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  ،أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،بن فارسا  )٢(

   ١/١٤٤ ،م١٩٩٧، وىلأط  ،، دار الكتب العلميةالعرب يف كالمها

، دار ق عبد الرزاق املهدييحق، بتفقه اللغة وسر العربية ،أبو منصور ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل ،الثعاليب  )٣(

  ١/٢٦٤، م٢٠٠٢، وىلأط ، إحياء الرتاث العريب

   ٩٢-٨٩، ص:م١٩٥٠،بريوت الكتب العلميةدار  ،موسوعة النحو والصرف واالعراب ،إميل يعقوب  )٤(

 

  ٣/١٣٢٣ م،٢٠٠٨ط أوىل، عامل الكتب القاهرة،  ،معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر،   )٦(
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 إىل األفعال واسناد، بعضها من بعض األفعالاشتقاق صيغ  يأ األفعال: تصريف ١

 الضمائر. 

  الكلمة وطرق االشتقاق منها.  أصل: تصريف الكلمات: حنو : ٢

  مكان البيع. يفواالعالن عنها ، تصريف البضاعة : ترويج املبيعات بعرضها عرًضا جّذابًا :٣

"اشتقاق احلرب من  بـ مايلأصاحب  هفسر  كما  ،الشىيءمن  الشىيءبناء و أخروج  االشتقاق هو    

ذهبت ابله وغنمه  ذلكب يراد، إشتهى اللنب وعام:، مرأتهافآم: ماتت ، آم وعام: يقول  أيًضاو  "احلرب

كما   ،معىن االبراز يفاستعمل االشتقاق  وكذا، )2(عالماله مال و  كما فسر امليداىن،  )١("اللنب إىلفعام 

أّما نفس االشتقاق  ،")3(وظهر برز أي"االشتقاق امسه من: بدا يبدو بأن معجمه  يف صاحب العني فسر

  .)4( "اشتّق يشتّق وجمردة شّق يشّق شق�ا يأحبرفني  املزيد ثالثيمن ال مصدرفهو 

والغيبة  فالغني تفيد معىن االستار، اللغة العربية وظيفة بيانية وقيمة تعبريية يفصوات لأل أيًضاو     

، مجر، مجد، مجل، غام. واجليم تفيد معىن اجلمع:مجع، لغا، غاص، غار، : غابيفكما نالحظ   ،واخلفاء

  .)5( "وهكذا

مل حتفظ املاء بل  إذايقال: "عنِت القربة" ، االظهار ق هويقول معىن االشتقا فهو القزويينأّما     

  .)6( "وعنوان الكتاب من هذا، أظهرته

يوَم أيَوَم وليل  كتابه "االشتقاق من سنن العرب حنو:  يفيكتب  االشتقاق وهو فّسري والثعاليب    

كن كنني وداٌء   وُصلب صليب وصديق صدوق وِظلٌّ ظليٌل وحرٌز حريٌزو أسيدأليل وروض أريض وأسد 

   .)7( "دويٌّ 

  :يقول صاحب معجم الوسيط عن االشتقاق

____________________ 

 ٢/٢٢٠، م١٩٢٦، ثانية ط، الكتب املصرية دار ،القايل أمايل ،مساعيل بن القاسم إ يعل أبو ،القايل  )١(

حممد حمىي الدين عبد ، بتحقيق جممع األمثال ،أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين ،النيسابوري  )٢(

 ٣/٤٥١، بريوتدار املعرفة ، احلميد

دار ، د إبراهيم السامرائي، د مهدي املخزوميقيق ، بتحكتاب العني،اخلليل بن أمحد أبو عبد الرمحن ،الفراهيدي  )٣(

  "مادة ش ق ق "، بدون الطبع والتاريخ ومكتبة اهلالل

 ١٩٠:ص، م١٩٩٧ ،١ط، بريوت، العلمية دار الكتب ،االشتقاق ي،زدبن احلسن األ حممد أبوبكر ،بن دريدا  )٤(

عبد  ، بتحقيقالقاموس تاج العروس من جواهر ،امللقب مبرتضى الرزاق احلسيين بن عبد بن حممد حممد ،يالزبيد  )٥(

  ٦/٣٩٦ ،م١٩٦٥، بدون الطبع، الكويتمطبعة حكومة الكويت، ، فراج الستار

   ١٤٤:ص، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،بن فارسا  )٦(

  ١/٢٦٤ ،فقه اللغة وسر العربية  )٧(
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وجمرده شّق يشّق  يشتّق.، اشتقّ  يأفيه حبرفني  املزيد ثالثيمن ال "االشتقاق مصدر

 حنو الغني تفيد، اللغة العربية وظيفة بيانية وقيمة تعبريية يفشقٌّ. هكذا ولالصوات 

غام.واجليم ، غال، غاص، غار، : غابيفوالغيمة واخلفاء كما نالحظ  معىن االستتار

  .)1( "مجر وهكذا، مجد، مجل، معىن اجلمع حنو:مجع تفيد

" هقولب قاموسه يف آبادى فريوزال هالكلمات فيفسر  أي األلفاظاجتماع  مع االشتقاق يظهر    

 سرٍ أ يفاللغة العربية ال تعيش فرادى منعزالت بل جمتمات مشرتكات كما يعيش العرب  يفالكلمات 

، كاتب،  حنو:كتب، ماد�ا ومعناها يفثيال�ا وهلا نسب تلتقى مع م، وللكلمة جسم وروح وقبائل.

  .)2( "صوا�اأمن حروفها وجزء من  مقدار يففتشرتك هذه الكلمات ، كتاب،  كتابة،  مكتوب

 أصل ىلإاملنتسبة  األلفاظيكتب صاحب لسان العرب "وتشرتك ف األلفاظمن جهة اشرتاك ما أو     

لب عليهما غكاالوربية حنو: فتى  اآلخر اللغات  أما ية العام.صلادة األاملمعىن  وهو من املعىن قدر يف أحدو 

  . )3("بنت daughterو  ،ابن sonاالنكليزية:  يفالعربية يقابلها  يفالفردية. فمادة(ب ن و) 

العربية خالل  ةيشخصلا وحمافظتها على روابطها االشتقاقية يقابل استمرار األلفاظوثبات أصول     

واتصال الشخصية واستمرارها صفة يتصف �ا العرب كما تتصف �ا  صلفاحلفاظ على األ، العصور

  .صيلاألالدخيل الغريب  إذ متّكن اخلاصة االشتقاقية من متيز، لغتهم

 أحدو  أصل إىلاملنتمية  األلفاظّن اشرتاك إهكذا "  األلفاظمجهرة عن اشرتاك  يف وكذلك يوجد    

، البيئة وأ مهما اختلف العصر أحدالو  صلمجيع مشتقات األ يف ييسر عاٍم منه  قدرٍ  يفاملعىن و  أصل يف

وسيلة االرتباط بني ّن إجيل.  واملثل اخللقية والقيم املعنوية جيًال بعد األخالقيقابله توارث العرب ملكارم 

فالروابط االشتقاقية نوع  ،الربط االشتقاقي هنا يوجد .)4("العام احلروف الثابتة واملعىن ىالعرب هجيال أ

ها أصل يفاملرتبطة  شياءاأل أمساءتعلم املنطق وتربط  يوه، كليا�ا وعموميا�ا  يف اينمن التصنيف للمع

كتابه" إّن   يفالعلوم  جبدأكما صرح صاحب   ،وقته املتعلم ويوفر وهذا حيفظ جهد، أحدوطبيعتها برباٍط و 

 الوجود من مفاهيم العرب ونظرا�م إىل معرفة كثري اللغة العربية �دينا إىل يفخاصة الروابط االشتقاقية 

  .)5("النفوس عن طريق اللغة يفبفكرة اجلماعة وتعارفها وتضامنها  يوتوح، وعادا�م القدمية

____________________ 

  ١/٤٨٩بدون الطبع والتاريخ،  دار الدعوة، جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط  )١(

  ١/٢٢٠ ،م١٩٩٧، وىلأ ط، بريوت الرتاث العريب إحياء دار ،القاموس احمليط ،حممدبن يعقوب، آبادى الفريوز  )٢(

  ١٠/١٨١ ،م١٩٩٠، بدون الطبع، بريوت املاليني دار، لسان العرب ،مجال الدين ،ابن منظور  )٣(

الكتب  دار، يبعلبك منري يرمز بتحقيق  ،مجهرة اللغة ي،زداأل بن احلسن بن دريد حممد أبوبكر ،بن دريدا  )٤(

  ١/١٣٠ ،م١٩٩٣، بدون الطبع ،بريوت العلمية

  ٢/٦٣، م١٩٩٩، وىلأ ط ،بريوت لعلميةاالكتب  دار ،يصديق بن حسن القنوج ،العلوم أجبد ،يالقنوج  )٥(
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    :عن االشتقاق ويفسرهفراهيدى اليقول 

وبيع الذهب ، وجودة الفضة، القيمة يففضل الدرهم  : الصرف االشتقاق هو" 

اشتقاق بعض من  خر. والتصريف: هوباآلمها أحدومنه الصرييف لتصريفه ، بالفضة

تصرفها من  تتقلب بالناس. وتصريف الرياح: أيمور: متصرفا�ا بعض. وصريفيات األ

وكذلك تصريف اخليول والسيول واالمور.وصرف ، حال وحاٍل اىل، وجهٍ  وجٍه اىل

  .)1(الدهر:حدثه. وصرف الكلمة:إجراءها بالتنوين"

  .)2(من الشيء" الشىيء توليد ابراهيم صاحل يقول عن االشتقاق " هو

 مكنها من التوليد وقد، مسا�ا العربية من أبرز يفاالشتقاق  "يعد: كتابه  يفيقول د/عبدالرزاق 

  .)3("األلفاظ يفحىت غدت العربية من أغىن اللغات  األلفاظ يفوالتوسع 

، الشىيءشق  أخذ صلاأل يفعن االشتقاق "االشتقاق  يكتب صاحب جامع الدروس العربية

  أخذها منها.  أي، ومنه اشتقاق الكلمة من الكلمة، نصفه أي

اللفظ  يفن يكون بني الكلمتني تناسٌب أ بشرط ، كلمٍة من كلمة  أخذ االصطالح هو يفو 

وهذه من "كتب" وهذه ، كما تأخذ"اكتْب" من "يكتب"  ،،الصيغة يف مع تغايرٍ ، وترتيب احلروف واملعىن

  .)4( "من "الكتابة

 يفالكالم و  يفخذ األ واالشتقاق هو، نصفه وهو الشىيءشق  خذأ اللغة هو: يفاالشتقاق 

   واشتقاق احلرف من احلرف أخذه منه.، اخلصومة مييًنا ومشاًال مع ترك القصد

  منها:، عطى االشتقاق تعريفات عدةأ االصطالح فقد يفأّما 

  "صلتصاريفه حروف ذلك األ يف يدور، أصل"اقتطاع فرع من 

  املعىن" يفما مع التناسب  و "أخذ كلمة من أخرى بتغري

  اللفظ واملعىن" يفأخرى لتناسبهما  إىلالكلمة  و"ردّ 

  الصيغة" يفبشرط مناسبتهما معًنا وتركيًبا ومغاير�ما  خرآو "نزع لفظ من لفظ 

مع  وطلالشتقاق بضعة من الشر  ذكر يفالتهانو  ،شروطبضعة هلا من  أّما االشتقاق البدّ 

 :يقول  هو ،اختالف الناس فيه

____________________ 

  ٧/١٠٩، كتاب العني  )١(

  ١/٢٤٣،م١٩٦٠، أوىل ط، العلم للماليني دار ،دراسات يف فقه اللغة ،براهيم الصاحلإ يصبح  )٢(

، م١٩٨٨، سالمية باملدينة املنورةجملة اجلامعة اإل ،أصول علم العربية يف املدينة ،عبدالرزاق بن فراج ي،الصاعد  )٣(

١/٣٧٧  

  ١/٢٠٨،م١٩٩٣، بريوت املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية ،حممد سليم ىمصطف ،الغالبيين  )٤( 
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، أصليكون هلا ن أها أحد من أمور، فعالً  وأيكون هو امسًا ن أللمشتق  ال بدّ  :ــــ۱

مأخوذ من غريه  الوضع غري يف أصالً كان   ولو، خرآفإن املشتق فرٌع مأخوٌذ من لفظ 

  مل يكن مشتًقا.

 ال خذاأل والفرعية باعتبارصالة األ إذ، احلروف يف صل:ــــ أن يناسب املشتق األ٢

ن إف، يةصلمجيع احلروف األ يفاملناسبة  واملعترب، تتحققان بدون التناسب بينهما

، حروفه الزايدة واملعىن يف، االستباق من السبق حنو: يناسب االستعجال من العجل

  وليس مشتق�ا منه بل من السبق.

 يفن يكون أوذلك االتفاق ب، فيهاتفقا  وأسواء مل يتفقا فيه ، املعىن يف:ـــــ املناسبة ٣

  :صلاملشتق معىن األ

 ذلكلذات ماله  فإنهللحدث املخصوص والضارب  فإنهــ إما مع زيادة كالضرب  ١

  .احلدث

اشتقاق الضرب من ضرَب  يفما بدون الزيادة سواء كان هناك نقصان كما إــ و  ٢

 وعند من القتل . املعىن كاملقتل مصدر يفال بل يتخذان  أو على مذهب الكوفيني

وعندهم  املذهب الصحيح . وهذا هو، شتقامل يفاملعىن  أصلالبصريني مينع نقصان 

بني  فال جيعل املقتل مصدًرا مشتًقا لعدم التغاير، من وجهر التناسب من التغاي يف البدّ 

  املعنني .

  :يقول هوف االشتقاق الصغري يفّسرو   

بشرط  منه أصل خرآهو" نزع لفظ من العام  وأ، صغراأل وأ االشتقاق الصغري وأ"

 كثرأ وهذا النوع من االشتقاق هو ،وترتيبها"صول حرف األواألاملعىن  يفاشرتاكهما 

 إذا، "اشتقاق" كلمة  يجتر وعليه ، مهيةأكثرها أو ، العربية يفاالشتقاق وروًدا نواع أ

  ".يدقيتاطلقت دون 

 ن:و قال الكوفيو "، وهذا االختالف بني البصريني والكوفيني ،االشتقاق يفهنا يوجد اختالف   

 بيان شيئني: ذلكلزم من  اآلخرمن مها أحداشتقاق  يفكان اخلالف واقًعا   اومل، الفعلمشتقٌّ من  املصدر

   املشتق فرٌع على املشتق منه.ن أ :والثاين، االشتقاق مها حدأحد

 ،)صلتصاريفه (على األ يف يدور أصلعبارة فيه "االشتقاق فرٌع من قرب أفاالشتقاق  أما حد  

  .صلولزم منه التعرض للفرع واأل، فقد تضمن هذا احلد معىن االشتقاق

به احلروف  هاهنا يراد صلواأل، الفقهيةقيسة األهذه الصناعة  يففهما  صلالفرع واألما أو   

 زايد معىنليه إينضم  فيه تلك احلروف مع نوع تغيري والفرع لفٌظ يوجد، ولياً أاملوضوعة على املعىن وضًعا 
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وال  اسٌم موضوٌع على احلركة املعلومة املسماة (ضربًا) فإنه، مثالً  (الضرب) ذلك يفواملثال ، صلعلى األ

  .)1( "ذلكمن  كثرأيدل لفظ الضرب على 

  :يقول عن االشتقاقف ما دنقوزأ  

يسمى اشتقاق  من كل مصدر أشياءواشتقاق تسعة  ٌ أصلنفس االشتقاق  "أما

 هومنا إالنزاع ّن أل املراد منا كان هوإاالطالق و  عند الكامل واملتبادر فإنه ،)2("صغري

تسعة خراج إ "هو: كتابه  يفيقول دنقوز عن االشتقاق  هذا االشتقاق. يفصالة األ يف

"وهي ، التسعة املشتقة منه شياءو بدو�ا وتلك األأ إما بواسطة، من كل مصدر أشياء

  . )3("والنهي واسم الفاعل واملفعول واملكان والزمان واآللةمر واألاملاضي واملستقبل 

صيغ ّن الوزن أل وأو البناء والصيغة أاهليئة والشكل  فنحن نرجع إىل ءشيشتق ان أبعد   

، تؤديها الوظيفة الىت يففتختلف  األلفاظُتصبُّ فيها  قوالب للمعاىن احتاد ىاللغة العربية ه يفالكلمات 

 وىلالكلمة األ، النظر هو يالذاملفهوم العام  أصل يفمدلوهلا مع اتفقاها  يفختتلف  واملنظر واملنظور فالناظر

 ينج بنا فّسر أما البناء: كما ،اهليئة والشكل هذا هو ،الفاعلية والثانية املفعولية والثالثة املكانية فيها معىن

العامة  ينلغتهم للمعا يفالعرب  اختذ لقد ،والقوالب وظيفة فكرية منطقية عقليةبنية ولأليقول:  كتابه هو  يف

، احلرفة، السببية، الزمان، املكان، املفعولية، خاصة :الفاعليةبنية أ وأاملقوالت املنطقية قوالب  وأواخلاصة 

   .)4("احلدث، التفضيل، اآللة، املشاركة، االصوات

بناء أويتعلم ، حداوربط املتشابه منها برباط و  اللغة العربية تعلم تصنيف املعاين يفبنية إّن األ  

 كتابه  يف يكما وّضح السيوط  ،مع لغتهم بطريقة ضمنية طبيعية فطرية ياملنطق العربية املنطق والتفكري

كل قالب ن  إ أي، موسيقيةوزان أاللغة العربية  يفوصيغ الكلمات  األلفاظفقوالب ، وظيفة فنيةبنية ولأل"

الفاعلية من  ىذو نغمة موسيقية ثابتة. فالقالب الدال علبنية األمن هذه القوالب وكل بناء من هذه 

  . )5("وزن مفعول ىعل األفعالاملفعولية من هذه  ىوزن فاعل والدال عل ىعل الثالثية حنو: دوماً  األفعال

فصيغة فّعال ملبالغة اسم الفاعل ، لفاظ العربيةألبنية يوجد تناسًبا وتوافًقا بني أوزان اهذه األ يف  

____________________ 

 خري حممد، بتحقيق مسائل خالفية يف النحو ،البقاء أبو ،بن احلسني بن عبد اهللاهللا  البقاء عبد أبو ،يالعكرب   )١(

  ١/٧٤،م١٩٩٢، وىلأ ط، بريوت الشرق العريب دار، احللواين

 البايب ىشركة مكتبة ومطبعة مصطف ،رواح يف علم الصرفشرحان على مراح األ ،محدأمشس الدين  ،دنقوز  )٢(

 ١/١٠، م١٩٥٩، ثالثة ط، والده مبصرأو  احلليب

  ١/٦،املرجع السابق  )٣(

  ١٨٠:صم ١٩٨٣، أوىل ط، بريوت الفكر دار، صئاخلصا ،يالفتح عثمان املوصل أبو ،بن جينا  )٤(

  ٣/٣٥٦، م١٩٨٣، بريوت الفكر دار ،املزهر، بكر أيب بن الرمحن عبد ،يالسيوط  )٥(
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والفاعلية  االمتداد ىفيها عل اليت بألف املد، الكثرة وأالشدة  ىعل يناحلرف الثا تدل مبا فيها من تشديد

اللغة العربية  "وتتميز :يقول هوفكما صرّح الزيات   ،اللغة العربية فقط يف وهذا التميز قد يوجد ،اخلارجية

 شعرًا هوم أنثرًا كان  والكالم العرىب، املوسيقيةوزان األمناذج من  فجميع ألفاظها ترجع إىل ،باملوسيقية

  . )1("يكون تركيًبا معيًنا لنماذج موسيقيةن أخيرج عن  والوزان األمن  جمموع

 حداوزن و  ىعل يتفالكلمات ال، مجال الكتابة العربية يفثر أاللغة العربية فلها  يفوزان األأما بناء   

  وزن مفعول .  ىعل وأوزن فاعل  ىحنو: الكلمات عل، لفاظها الكتابيةأتشابه 

وتتارجح الصيغ بني الثبات ، الرتكيب يكون منها ما يشبه الزخارف العربية يفإن هذه الكلمات   

غًىن بنية واألحالتها احلاضرة من الصيغ  ىهلا علن إف، العربية والثبات غالٌب وال يسبب هذا مجود، والتطور

هذه  فسادإوب ،العصر مثل هذا يفتفي حباجات االنسان  من اللغات الراقية اليتخرى أتضارعها فيه لغة  ال

 إذاكان العرب   ذلكفل، اللغةلنظام  فسادإبنية و األ�ذه خالل اإلكتابه "إّن   يفمجعة  كما فسربنية  األ

 ىوجعلوها علبنيتهم أ أحد ىوبنوها عللفاظهم أمناذج  ىصاغوها علليها إاحتاجوا عجمية أكلمة   دخلواأ

   .)2("وزا�مأ أحد

كتابه "بني العربية   يفباسل  قال حممد والطبيعة كماصلة بني اللغة  مع هذه العمليات يوجد  

تتشابه  بسيطة حمدودة العدد عناصر ىلإكثر�ا ترجع   ىالطبيعة عل يفجسام فاأل، ىصلة وثق والطبيعة

 ىلإ ىحتص ال تكاد اللغة العربية ترجع كلما�ا اليت ذلكوختتلف حبسب تشابه تركيب ماد�ا واختالفه. وك

وراق أفللشجرة مهما كان نوعها ، الطبيعة تشابه ومنطية وتكرر يفو  ،احلروف يحمدودة ثابتة ه عناصر

من  ولكل فرد ،الفاعلني واملفعولني واملكان والزمانبنية أتشابه بني  أيًضااللغة  يفو ، جذع ومثرغصان أو 

للفظ ذاتيته مع مشا�ته  ذلكوك، جلنسا فرادأ مع مشا�ته لسائر ةذاتيالطبيعة  يف حداالو اجلنس  فرادأ

الطبيعة تسلسل وتوارث يقابله تسلسل  يف. و البناء والصيغة وأ صلاأل يفاملشرتكة معه لفاظ األ لسائر

  .)3("أيًضا اللغة حمافظة وجتديد يف ذلكوك، الطبيعة حمافظة وجتديد يفاللغة . و  يفوتوارث 

القرآن  يف ىلحنو: قال اهللا تعا، ينالرتكيب القرآ يفبلغت ذرو�ا  أما هذه اخلاصة املوسيقية فقد  

  .)4("فوسطن به مجًعا، فأثرن به نقًعا، فاملغريات صبًحا، فاملوريات قدًحا، الكرمي "والعاديات ضبًحا

____________________ 

  ١/٢٢١، م٢٠٠٠، أوىل ط، بريوت الكتب العلمية دار ،دب العريبتاريخ األ ،محد حسنأ ،زيات  )١(

  ٢٨ ، ص:م٢٠٠٣، أوىل ط، دمشق الفكر دار ،سلوبية لسانيةأنظرية  حنو ،حممود خالد ،مجعة  )٢(

 ط، لبنان بريوت، الكتب العلمية دار ،فعال العربيةاملعجم املفصل يف تصريف األ ،عيون باسل حممد ،السود  )٣(

 ١٩٠ص:، م٢٠٠٤، أوىل

 ٥، اآلية:العاديات رةسو   )٤(
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   .)1("مستقبل وإما الزمان إما ماٍض وإما حاضر ذلكو ، : "ما دّل على معىن وزمانالفعل

 أحدنفسها لكّنه مقرتٌن ب يف معًىن  ى" الفعل كلمة تدل عل :يقولفعن الفعل  ىمالجاميصرّح   

   .)2("يفعل، الثالثة حنو: فعل زمنةاأل

 زمان ماضٍ  يفتدل على حدٍث يقع  "الفعل قد أيًضاالنحو عن الفعل  يف يفصاحب الكا يفسر  

  .)3("و ضرب يضربُ  ،يأكلكل أمضارع حنو و أ

  :يقولف، املضارععن  أيًضايصرّح  النحو" يفصول األومؤلف"  

  . )4("والتاء والياء والنونلف األ :ربعةاألأوائلها الزوايد  يف اليت هي:"الفعل المضارع

،  ومر�نه، رهنه فهو ءشيحيتبُس به  " كّل امرمراألمعجمه عن  يففراهيدى اليقول  :مراألفعل 

  .)6("الناس مورأمن  حداو  مرواأل، ينقيض النه مراأليقول " أيًضاو ، ")5(ن االنسان رهُني عملهأكما 

: "سلب احلكم عما ىاملسالك عن النهوضح أ إىليقول صاحب ضياء املسالك  - :ينهالفعل 

  .)7("قبلها ملا بعدها

لغٍة: �وته  يفو ، تقول: �يته عنه، مراألخالف  "النهى هوي: النهصاحب العني عن  ويقول

  .)8("عنه

ما دل على حدٍث  "املصدر: كتابه عن املصدر   يفواضح و اليقول صاحب النح: المصدر

  .)9("مجيع املشتقات أصل وهو، من الزمان جمّردٍ 

 كرام)؛ وهوك(الضرب)و (القتل) و (اإل ، اثحد"اسٌم يقع على األ: كتابه  يفيقول ابن الصائغ 

   .)10("املفعول املطلق ومسِّي مصدرًا ؛ وهو، األفعال أصل

____________________ 

 ١/٣٨ ،بريوت مؤسسة الرسالة، ، صول يف النحواأل ،يالنحو  يبن السر  حممد أبوبكر ،ابن السراج  )١(

، غيحملة جن، سالميةإمكتبة علوم ، يجام يعصام عل ، بتحقيقيشرح مال جام ،مال عبد الرمحن ،يجاممال   )٢(

  ٢٤:ص، باكستان- يشاورب

 ١/٩ ،م١٩٩٢، مصر-سكندريةإ، املعرفة اجلامعية شاش سوتري دار ،وتطبيقاته الكايف يف النحو ،براهيمإصربى   )٣(

  ١/٤٠، األصول يف النحوصول يف النحو األ  )٤(

  ٤/٤٤، كتاب العني  )٥(

  ٨/٢٩٧، نفس املرجع  )٦(

  ٣/٢١٢ ،م٢٠٠١، وىلأ ط، مؤسسة الرسالة ،وضح املسالكأىل إضياء املسالك  ،عبد العزيز حممد ،النجار  )٧(

  ٤/٩٣ ،كتاب العني  )٨(

، أوىل ط، محدىأ خسرو انتشارات ناصر ،اللغة العربية الواضح يف قواعد النحو ،منيأ ىاجلارم ومصطف يعل  )٩(

  ٢/٥٣ ،ه١٣٤٢

براهيم بن سامل إبتحقيق ، اللمحة يف شرح امللحة ، أبو عبد اهللا،يبن حسن بن اجلذام حممد ،ابن الصائغ  )١٠(
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 أصلمن الزمان. وهو  حدٍث جمّردٍ  ىما دّل عل "املصدر :بأن  كتابه  يف املصدر جارم يفسر يعل أيًضاو 

  .)1("مجيع املشتقات

 ّال إالثالثية كثرية ال تعرف فعال أ نفس هذا الكتاب "مصادر يف املصادرحوال أرّح عن صي وهو

  منها: ، بضعة من الضوابط لبناء املصادر وذكر ،كتب اللغة  ىلإبالسماع والرجوع 

  حنو: كهولة وفصاحٍة. ،فعالةٍ و أفعولة  ىفُعَل أن يكون مصدره عل يف: أ 

  حنو: فرٍح وعطٍش. ،فَـْعل ىن يكون مصدره علأَفِعَل الالزم  يفب: و 

  وجلوٍس. حنو: قعودٍ  ،فعولٍ  ىيكون مصدره علن أفَـَعَل الالزم  يفج: و 

  . )2("فْهٍم وفتحٍ حنو:  ،فَـْعلٍ  ىيكون مصدره علن أاملتعدى من َفِعَل و فَـَعَل  يفد: و 

  :يقول عن  أيًضا هو  

وزان أعن  أيًضارّح صي ". وهو)3(قام به وأاسٌم مصوٌغ ملا وقع منه الفعل  " هو: اسم الفاعل

، فِعلٍ  وأ، فعييلٍ  وأ، فعولٍ  وأ، مفعال وأ، فّعالٍ  املبالغة إىل القصد اسم الفاعل "حيّول االسم الفاعل عند

  .)4("بناؤها من غريه وندرَ ، ثالثيمن الال إتبىن  وهذه الصيغ مساعية وال

  .)5("مفعول آخر إىليتعدَّى فعله  ليه فعل فاعل والإ مل يتعد يالذ"املفعول :كتابه  يفيقول ف هبوييالس أما

اسٌم مصوٌغ من  " إسم املفعول هو :كتابه عن املفعول  يفجارم  ىيقول عل : مفعولاسم ال

  وزان املفعول : أ ما وقع عليه الفعل. هنا ذكر ىعلللداللة  الفعل املبين ا�هول مصدر

على وزن اسم فاعله مع  ثالثيال ومن غري، على وزن مفعول ثالثي: يصاغ اسم املفعول من ال١

  .اآلخرقبل  فتِح ما

  .)6( "املصدر وأ، اجلار وا�رور وأ، : اليصاغ اسم املفعول من الالزم االّ مع الظرف٢

حنو: صمت  ذلك"/و/يففيه معىن " يراد، الزمان وأ، املكان أمساءكل اسٍم من   وهو، الظرف

____________________ 

  ١/٣٤٧ ،م٢٠٠٤، أوىل ط، املدينة املنورة، سالميةباجلامعة اإل يعمادة البحث العلم، يالصاعد

  ٢/٥٣ ،الواضح النحو  )١(

  ٢/٥٤ ،نفس املرجع  )٢(

  ٢/٧٢ ،نفس املرجع  )٣(

  ٢/٧٢ ،نفس املرجع  )٤(

، القاهرة، مكتبة اخلاجنى، هارون عبد السالم حممد، بتحقيق الكتاب ،سيبويةبن عثمان بن قنرب  عمرو ،سيبوية  )٥(

  ١/٣٣ ،م١٩٨٨، ثالثة ط

، رقماأل يبأرقم بن األ دار، العربية سرارأ ي، أبو الربكات،نصار اهللا األ بن عبيد عبد الرمحن بن حممد ي،نبار األ  )٦(

  ٢/٧٨ ،م١٩٩٩، أوىل ط
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  .)1("اليوم يففيه صمت  اليوم والتقدير

 ثالثيال " اآللة هو اسٌم مصوٌغ من مصدر: لةكتابه عن اآل  يفجارم  ىعليقول : اسم اآللة

. ٣. ِمفعل ٢ِمفعال . ١: ىوه ،وهلا ثالثة أوزان مساعية للداللة على ما وقع الفعل بوساطته.، ياملتعد

 .)2("ِمفعلة

امسا الزمان واملكان مها امسان مصوغان من  " :كتابه  يفجارم  ىعليقول  زمان والمكان:الاسم 

  :يوه ،عديدةوزان أوهلا  .ومكانهأزمان الفعل  ىللداللة عل املصدر

يكون على ، مضمومهاو أاملضارع مفتوح العني كان أو  ، كان الفعل ناقًصا  إذا ثالثي: من ال١

  وزن " َمْفَعُل.

فيكون ، اآلخرمثاًال صحيح كان   وأاملضارع  يفالعني  مكسور اآلخركان الفعل صحيح   إذا: ٢

  .)3( "وزن َمْفِعل ىعل

 " الصفة املشبه اسٌم مصوٌغ من مصدر :يقولفالواضح  صاحب النحو ها: بّينالصفة المشبه

  الالزم للداللة على من قام به الفعل على وجه الثبوت . ثالثيال

  مبعىن فاعل ومل يكن على وزنه . ثالثيكل ما جاء من ال  الصفة املشبه هو

  من باب َفرَِح .وزان أأما الصفة املشبه فلها ثالثة 

  واملؤنث منه على فعلة. ،وفرحٍ أ: َفِعَل: فيما دل على حزٍن ١

  واملؤنث على وزن فعالء.، لونٍ  وأحليٍة  وأب: أفَعَل: فيما دّل على عيٍب 

  واملؤنث منه على وزن فعلى.، امتالء وأج: فعالن: فيما دّل على خلوٍّ 

، فَـَعلٌ ، َفعالٌ ، فُعالٌ ، فَـْعلٌ ، : فعيليشّىت وهوزان أفلها ، صفة املشبه من باب كُرمَ تكون وحنيما 

  فـُْعٌل .

  .حدااسم الفاعل املتعدى لو  عمل ةالصفة املشبهوهلا عمل: تعمل 

  يأتى معمول الصفة املشبه على ثالثة حاالت: 

  يكون مرفوًعا على الفاعلية .ن أ: ١

  إن كان نكرة.  التميزعلى  وأكان معرفة ن  إيكون منصوبًا على شبه املفعولية ن أب: 

  .)4("ضافةباإل يكون جمرورًان أج: 

____________________ 

  ١/١٤١، فس املرجعن  )١(

  ٢/١٠٦ ،نفس املرجع  )٢(

  ٢/١٠٢ ،السابق املرجع  )٣(

  .٨٦/ ٢ ،الواضح النحو  )٤(
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"اسٌم مصوٌغ  :كتابه عن اسم التفضيل   يف ىفمني مصطأو جارم  يعليقول  -:إسم التفضيل

اسم  يظهرن أبعد  فيها. اآلخر ىمها علأحد صفة وزاد يفأّن شيئني اشرتكا  ىعلى وزن (أفَعَل) للداللة عل

  : ىوه، حاالتربع أهلا  التفضيل البدّ 

بعده باملفضل تيان واإلهذه احلال جيب إفراده وتذكريه  يفو ، ضافةواإليكون جمرًدا من أْل ن أ: ١

  عليه جمرورا ِمبْن.

  بعده باملفضل عليه. ىوال يؤت، هذه احلال جتب مطابقته ملوصوفه يفو ، بألْ  ىيكون حملّ ن أب: 

  وتذكريه.فراده إهذه احلال جيب  يفو ، نكرة ىلإيكون مضافًا ن أج: 

  املطابقة وعدمها. زوهنا جتو ، معرفة ىلإيكون مضافًا ن أد: 

التفضيل هو يعمل ما حوله هكذا بوقوع اسم  يفيعمل شيئ  مكان فهو يفكّل من وقع 

  .عمليات املختلفة

موضعه فعٌل  يفيقع ن أصّح  إذاّال إقياًسا  وال يرفع الظاهر، املسترت يرفع اسم التفضيل الضمري

مفّضالً جنبًيا أويكون مرفوعه ، شبهه وأ فين كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد  يف مبعناه ؛ وهذا مّطردٌ 

   .)1("نفسه باعتبارين ىعل

وصف  يفمبالغة  يه صلاأل يفأّن الشدة ":كتابه عن املبالغة  يف يالعسكر يقول  اسم المبالغة:

ما  ىالقوة من قبيل القدرة عل يقال هللا شديد وهلذا ال ،من قبيل القدرة صالبة وليس هو يف الشىيء

  .)2("أقوى منهم أي منهم قوة) (أشد وتأويل قوله تعاىل، وصفناه

"صيغ  ىما يدّل عليه اسم الفاعل بزيادة وتسم ىتدّل عللفاٌظ أ" :املبالغة عن يقول الغالبيىن

  .وهلا عشر اوزانًا، وأكولٍ  املبالغة " كعالّمةٍ 

، فعولٌ ، مسكنيٌ ، ِمفعيلٌ ، فهامةٌ ، فَعالة، صديقٌ ، فعِّيلٌ ، مفضالٌ ، فعالٌ ، جّبارٌ ، فّعالٌ حنو:

  . )3("قّيومٌ ، فيعولٌ ، قدوسٌ ، فـُعُّولٌ ، ُكّبارٌ ،  فـُّعالٌ ، ِحذرٍ ، فِعلٌ ، عليمٌ ، فعيلٌ ، شروبٌ 

من هذه حرف أثالثة  ى" كلما سلمت كلمة عل :معجمه يفيقول صاحب العني  مجرد: يثالث

  . )4("ضرىَ ، ضرا املعتل حنو: يوالثالث، دخل، خرج، حنو: ضرب ،صحيح يثالث ياحلروف فه

ال زيادة فيه وال نقص وهذا الضرب  يالذهو: االسم  ثالثيابن السراج يقول عن ال ذلكوك

____________________ 

  .٩٧، ٩٥، ٢/٩٣، الواضح النحو  )١(

العلم  دار، براهيم سليمإ حممد، بتحقيق الفروق اللغوية ،هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بوأ ،يالعسكر   )٢(

  ١/١٠٧، بدون الطبع والتاريخ، مصر-القاهرة، والتوزيع والثقافة للنشر

  ١/١٩٣ ،جامع الدروس العربية  )٣(

  ١/٦٠ ،كتاب العني  )٤(
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سبعة  يف ي. قّسم اجلرجاىن الثالث)1("معتل، مضاعف، : صحيحقسامأثالثة  يفثالثًيا وينقسم هذا  ىيسم

   .)2("اللفيف، الناقص، جوفاأل، املثال، املهموز، : "الصحيحيوهبواب أ

ثالثة مفتوح العني  جمرد ثالثيالبنية أما أ" :يقولف ثالثيصرّح حمب الدين عن بناء ال ذلكوك

حنو:  ذلكو  ،تتبع العنيو أحركة العني ليها إتُنقل ن أال إبًدا أما الفاء فمفتوحة أف ،ومكسورها ومضمومها

  .)3("ضرب وعِلَم وَظُرفَ 

  :وبني ابن عقيل عن 

يكون  ما كثرأو ، ذلك ىلإسم االفيه كما انقسم  مزيد ىلإو  جمرد ىلإ"الفعل ينقسم :  فيه المزيد

ثالثة لفعل الفاعل ، وزانأربعة أ ا�رد يوللثالث ،ستة الزيادة إىل يف ىما ينته كثرأو حرف أربعة أ عليه ا�رد

 لفعل املفعول: بضم الفاء يوالذ. شُرفَ ، شِرب، لفعل الفاعل فهو: ضَربَ  يالذ، لفعل املفعول حداوو 

  .)4("العني حنو: ُضِمن وكسر

بواب وخاصيتهم: "يقول األ فهذه ،فيه واملزيد ا�رد ثالثيلبواب أنفس هذه املقالة  يفاستعملنا 

  :كتابه  يفالسيوطى 

، غّدةٍ  ذا صار أيالبعري  أغد (للصريورة)، أخرجت زيًدا وهو (للتعدية)، اب إفعال:أفعلَ  -١

بعت أو عرضته للقتل  إذا ؟أقتلت فالنا (للتعريض)، أزلُت شكايته أي(للسلب) أشكيته 

 أيأمحدت فالنا وأخبلته وأجبنته  على صفته) الشىيء (ووجود، عرضته للبيع إذا ؟الشىيء

أعنته على  أيرعيته أفالنا و حلبت أ عانة)(لإل، والبخل واجلنب وجدته متصفا باحلمد

  سريًا سريعا. سار أيأعنَق  غناء)(لإل، احللب والرعى

  وهويستعمل هكذا:، باب تفعيل:فّعلَ  -٢

  أدبت الصّيب.، . تعدية١

  وذحبت الغنم. بواب األفتحت ، . تكثري٢

  أزلت قراده ومحله. أيومحلته  قردت البعري، . سلب٣

____________________ 

 ٣/٣٧، النحو يفصول األ النحو يف األصول  )١(

مؤسسة ، د. على التوفيق احلمدتحقيق ب املفتاح يف الصرف ،بن عبد الرمحن عبد القاهر بكر بوأ ،اجلرجاين  )٢(

 ١/٣٦ ،م١٩٨٧، أوىل ط، لبنان- بريوت، الرسالة

 الفكر دار، عراباللباب يف علل البناء واإل ،البقاء بوأ، يعبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا البغداد ،يالعكرب   )٣(

  ٢/٢١٤ ،م١٩٩٥، أوىل ط، دمشق

حمي الدين عبد  تحقيق، بلفية ابن مالكأشرح ابن عقيل على  ،يبن عبد الرمحن العقيل عبد اهللا ،ابن عقيل  )٤(

   ٤/١٩٥ ،م١٩٨٠،القاهرة الرتاث دار، احلميد
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والكوفة  الشرق والغرب والغور توجهه حنو أيوكوف وبصر  شرق وغرب وغور، .توجه٤

  والبصرة.

 ،(واالغناء عنهما) ،وميّم مبعىن تيّمم ،أعرض أي توّىل  ىنمبع حنو: وّىل ، باب تفعل: تفّعل -٣

  عجزت املرأة صارت عجوزًا.، اعتمد أيوعّول عليه  ،أعابه أي الشىيءوعّريه ب، فرّ  أيالقتال  يف حنو: عرد

 حنو:ضارب زيد، الفاعلية واملفعولية يفوهويستعمل هكذا: (لالشرتاك) ، باب مفاعلة:فاعل -٤

 بصاحبه مثل ما منهما أحدفعل كل و  ذ؛ إفاعل ومفعول  من جهة املعىن وعمرو زيدفان كال من  ،عمرًا

أفعل) حنو: باعدت  (مبعىن، وجزته وواعدت زيدا ووعدته الشىيءفعل) حنو:جاوزت  (مبعىن، اآلخرفعل به 

 وباىل ىجعل فيه الربكة وقاس أي(واالغناء عنهما) حنو:بارك اهللا فيه ، وأبعدته وضاعفته وأضعفته الشىيء

  كابد.  أيبه 

حنو: تغافل  (للتجهيل)، وعمرو حنو:تضارب زيد وهو للمشاركة: -باب تفاعل:تفاعلَ  -٥

 (مبعىن، (مطاوعة فاعل) حنو: باعد فتباعد وضاعفت احلساب فتضاعف، وجتاهل وتباله ومتارض وتطارش

  تثاءب ومتارى. حنو: (لالغناء عنه)، وعال وتعاىل ووىن تواىن حنو: فعل)

اختذ  أيحنو:اذبح واطبح واشتوى ، لالختاذ، يستعمل هكذا وهو، افتعل باب افتعال: -٦

العمل  يفتسبب  إذاحنو: اعتمل واكتسب ، عنه بالتسبب ويعرب ذبيحة وطبخا وشواء (للتصرف)

  .والكسب

 ،حنو:صرفته فانصرف يستعمل هكذا (ملطاوعة فعل عالجا) وهو -انفعل باب انفعال: -٧

من فعل  عالجما يدل على  من غري أي (من غريه)، انفعل )(واليبىن، وسبكته فانسبك ،وقسمته فانقسم

  فال يقال عرفته فانعرف.، يثالث

سأل الغفران  أي ،استغفر واستعان واستطعم حنو:، للطلب وهو، استفعل باب استفعال: -٨

 استعبد حنو:- لالختاذ، الطني نسًرا واستحجر صار أي ،البغاث حنو: استنسر-للتحول، واالعانة واالطعام

  .)1( "وجدته عظيما إذاحنو: استعظمته -للوجود، أجرياً  واستأجر ،عبدا

"أو: ، املصدر املوازن لـ: إفعال" بكسر اهلمزة": عن االستفعال كتابه  يف ياجلرجاو يقول 

مث تقلب ، فائه إىلفتنقل حركة عينه ، حيمل على فعله يف اإلعالل فإنه، واستقوام"، استفعال حنو: إقوام

  .)2( "ى األلفني اللتقاء الساكننيحدإوجيب بعد القلب حذف ، فيلتقي ألفان، ألًفا لتجانس الفتحة

____________________ 

 .٣٠٧-٣/٣٠٣، القاهرة املكتبة التوفيقية ،مههع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،يالسيوط  )١(

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح  ،خالد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري، الوقاد  )٢(

  ٢/٨٤٧ ،م٢٠٠٠، وىلأ ط، لبنان- بريوت ،دار الكتب العلمية، مبضمون التوضيح يف النحو
 



 219  في اللغة العربية االشتقاق منهجية

  نتائج البحث وفيما يلي أهم 

 اللفظ يف تناسبٌ  الكلمتني بني يكون أن بشرط كلمة  من وأخذ كلمةٍ  ،الصرف هو االشتقاق .١

 الصيغة. يف تغايرٍ  مع، احلروف وترتيب واملعىن

 ألفاظها �ا متور اليت باحلياة هذه اللغة تتميز و�ا، العربية اللغة يف رائعة خاصية االشتقاق .٢

 وفروعها. أصوهلا على وحفاظها اللغة و�ا بقاء، ودالال�ا

 يف االشتقاق أصلوخالصة القول أن ، االشتقاق أصل يف والبصريني الكوفيني بني هناك خالف .٣

 بأقدار، واحلروف، )واملشتق منها اجلامد( واألمساء، األفعال من اشتق فقد، وأحدا ليس العربية

 .احلروف مث ،األمساء مثّ ، األفعال: التايل ترتيبها حسب تقلّ 

 والنهي واألمر واملستقبل املاضي وهي:، بدو�ا أو بواسطة إما، مصدر كل  من أشياء تشتق تسعة .٤

 واآللة. والزمان واملكان واملفعول الفاعل واسم

 تشابه واحد وزن على اليت فالكلمات ،العربية الكتابة مجال يف أثر له العربية اللغة يف األوزان بناء .٥

 .العربية الزخارف يشبه ما منها يكون الرتكيب يف فهي ،الكتابية ألفاظها
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  والواقع الفن بين األندلسية التاريخية الروايات

 واألردي العربي األدبين بين مقارنة دراسة
Historical Novel about Spanish Era between Fiction & Reality  

(A comparative study between Arabic and Urdu Literature) 

  *شاهين غزاله

ABSTRACT 

Comparative study is one of the most important aspects of literary 
criticism in literature. It helps us to discover what differentiates the work of 
different writers in different literatures. It clarifies many important aspects 
which may have been left unnoticed while studying independently. It opens 
many vistas of literary research. In the present dissertation an effort has been 
made to compare Jurj  Zayd n, M r f al Arnaw t, Abdul Hal m Sharar 
and An yatull h Al-Tamash as historical novelists because most of these 
writers considered as pioneer of historical novels, while everyone is at top 
list in novel writing in respective country. The present work on a 
comparative study of historical novelists of Arabic and Urdu literature 
(about Spanish Era) may, perhaps, be the first research work in Arabic on 
four writers belonging to four different climates, cultures and origins by any 
University in Pakistan  

In this research work you will find out, the similarities and 
differences in the narrative techniques of writers in their novels and how 
these writers creates a conformity between romance and real history through 
literary innovation. In what way they represent the distinctive individualities 
and civilizations of a particular era. What aspects of theme, characterization 
and various narrative techniques they use to make the historical novel an 
attractive and coherent representation of the social and political life. There is 
a certain connection and dependence on history but using imagination how 
they contributes to color the descriptive details with romantic flavor. You 
will find out whether these writers work subordinated to history or distorting 
history . 

History tells us what really happens and fiction relates what can 
happen. In the historical novel the writer tries to create a coalition between 
history and fiction. In this research you will find that coalition. 

Keywords: Hot Issue, Peace, Praiseworthy, Conciliation, Security 

____________________ 
 إسالم آباد،، اجلامعة اإلسالمية العامليةبكلية اللغة العربيةحماضره يف البحث والتدريس    *
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يعيش اإلنسان بني العسر واليسر، يتجشم صعابا يف مسري احلياة ويقاسي عناء يف إدراك مطلبه، 

فاحلياة ترتاوح بني السهولة والصعوبة، فال تتم احلياة إال �ما، حييا اإلنسان بينهما، ففي اليسر يكون 

منِبت احلب أو الكره  الصراع بني هذين األمرين أساس مزرعة األدب أوو الشكر ويف العسر يكون الصرب، 

نازع ختتلف اإلنتاجات الشفوية والكتابية، ومن هنا يظهر ر، ويف إطار اختالف الطبائع واملبني إنسان وآخ

أن كل إنسان خيتلف عن أخيه يف طباعه، وهذا االختالف ال يقف إىل هذا احلد بل يتجاوز دوائر النتاج 

االبتكار والسيما إذا كان اإلنسان ليس بعادي بل يعيش والصناعة، دوائر األدب والشعر، دوائر اإلبداع و 

  يف كيانه أديب يريد أن يظهر...

وكل إنسان يستطيع أن حيكي حكاية أو يقص قصة أو حيّدث حادثة، ولكن األديب يتميز عن 

ألنه يقدر على صبغ القصة أو احلكاية أو احلادثة صبغة أدبية، وتصوير احلادثة يف  غريه بصفته مبتكراً 

أسلوب جذاب، فالقيمة األدبية ال تقتصر على ضخامة العمل األديب أو القصصي، احلادثة الكربى أو 

ا الصغرى بل إ�ا تأيت من مادة تصبح ملموسة بعد أن يتناوهلا األديب، وتصبح مرموقة بعد أن يعاجله

  الكاتب.

ومن أروع األمثلة لذلك الروايات التارخيية املوجودة يف شىت لغات العامل فالكاتب خيتار فرتة 

معينة مث يدرس الوقائع واألحداث اليت كانت يف تلك الفرتة فيعرضها دون اخلروج على عصرها، كالعصر 

ت الدنيا بعلمها وفيضها فاختاروا األندلسي، فكثري من األدباء تأثروا بتاريخ األندلس الزاهرة اليت أنار 

  موضوعات شىت من الفرتة األندلسية مث كتبوا روايات عديدة من وجهة نظرهم يف أساليب بارعة. 

  مفهوم الرواية:

  قد عّرف األدباء الرواية بأساليب عديدة، فمنها ما ذكره أنيس املقدسي، وقال: 

عنها أو يتصل �ا حوادث أخرى "الرواية تكون طويلة وتقوم على حادثة رئيسية يتفرع 

  .)١("وهي مع توجيهها الفكري إىل بطل وبطلني تعرض لنا عدة أشخاص

أما الرواية مبفهومها الفين احلديث، فلم يطلع عليه األدب العريب إال يف القرن التاسع عشر 

   امليالدي وذلك بعد االتصال باآلداب الغربية.

واحلدث والشخصية والسرد واحلوار والزمان  هي: اللغةى العناصر األساسية، و حتتوي الرواية عل

  واملكان.

 ،والرواية هلا أقسام عديدة، منها: االجتماعية والعاطفية والنفسية والسياسية والعلمية والتارخيية

  وهي تكرار املاضي يف احلاضر.

____________________ 

 ٩٧٧ص:  ،لبنان - االجتاهات األدبية يف العامل العريب احلديث، دار العلم املاليني بريوت، أنيس املقدسي  )1(
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  نشأة الرواية التاريخية العربية واألردية وتطورهما:

ولكن جذورها اجلوهرية تعود  ،بقواعدها الفنية اخلاصة يف األدب الفرنسينشأت الرواية التارخيية 

عندما رأى األدباء املسلمون "ازدهار الروايات التارخيية يف اآلداب األخرى ، و اإلجنليزيإىل والرت سكوت 

ويف ظل االعتداءات  ،وترمجتها إىل لغا�م فاختاروا ذلك الفن للمحافظة على التاريخ اإلسالمي

تعمارية وما صحبها من أطماع مادية وحضارية نشطت (الكتابة التارخيية) لتقوم بدور كبري وخطري يف االس

الدفاع عن احلاضر املستباح بإحياء صورة املاضي املشرق، ليكون مالمح هذه الصورة الناصعة للتاريخ 

  .)١(اإلسالمي"

حكايات مثالية  اية تشملقام اجليل األول من الكّتاب بتقدمي التاريخ يف صورة قصة أو رو 

للقراء وأهم كتاب يف هذه املرحلة سليم البستاين وجرجي زيدان وفرح أنطون ويعقوب  وحقيقية تشويقاً 

الدين، أما اجليل التايل فقد توّجه إىل املاضي وركز جمهودات أقالمه على إحياء  صروف وأمني ناصر

كثريا من الروايات التارخيية حممد فريد أبو حديد وعلي املاضي ومن أشهر الكّتاب والروائيني الذين أنتجوا  

تشمل  ،أمحد باكثري وجنيب حمفوظ وغريهم اجلارم وحممد سعيد العريان وعبد احلميد جودة السحار وعلي

  روايات هؤالء الكّتاب الكبار التاريخ اإلسالمي العريب والتاريخ الفرعوين املصري.

يقة رغم حداثة عمره حيث ظهرت البذور األدبية الفنية أما األدب الروائي األردي فجذوره عم

  األردية منذ تطور هذه اللغة ومنت وتطورت مع منوها وتطورها.

تنقسم الرواية األردية إىل قسمني أساسني: القسم األول هو ما يتعلق باهلند أو شبه القارة 

رت يف تلك الفرتة كانت حتمل يف اهلندية أي قبل ظهور دولة "باكستان" واستقالهلا، فالروايات اليت ظه

طيا�ا موضوعات الفساد االجتماعي واالضطرابات الداخلية واخلارجية واملعارك العقدية وغريها والسيما ما 

دارت بني املسلمني واهلنادكة. والقسم الثاين من الرواية األردية هو ما يتعلق بدولة حديثة العهد أي 

فالروايات اليت منت وتطورت يف ظل ُحْكِم هذه الدولة  ،لباكستانية"باكستان" أو شبه القارة اهلندية ا

  غلبت عليها النزعة الدينية والدعوية إىل حد كبري.

�ء �يقول بعض النقاد األرديني إن أول رواية ُكِتَبْت يف شبه القارة اهلندية مبفهومها الفين هي: "

  .)٢("م١٨٧٩للمرة األوىل عام " (قصة احلّر) للكاتب سرشار، ونشرت هذه الرواية آزاد

واجلدير بالذكر هنا اسم رائد الرواية األردية يف شبه القارة اهلندية وهو السيد نذير أمحد ويقول 

____________________ 

  ٢٧ص:، ٢٢٩العدد: ،جملة الفيصلالصراع بني املذهبية الفكرية والفن يف الرواية التارخيية، ، طه وادي لدكتورا   )١(

) مطبعة عزيز الهور، بدون اردو ادب � � �ر�: أنور سديد، التاريخ املختصر للغة األردية، (باللغة األوردية    )٢(

 ٢٩٨م، ص: ١٩٩٨الطبع، 
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  الدكتور وقار عظيم:

"إن نذير أمحد وسرشار وشرر هم سلفنا يف فن الرواية وتارخيها، هؤالء الثالث ابتكروا 

يف عاَمل الرواية بفضل حسهم الفطن ووعيهم احلاذق، وأشعلوا يف هذا  جديداً  طريقاً 

  .)١( ا�ال الشموع اليت أنارت دروب كل من يسري عليها"

  عرض وتحليل للروايات العربية:

 : لجرجي زيدان -فتح األندلس 

مث يذكر فلورندا وهي خطيبة الفونس بن  ، عن األندلس والقوط وطليطلةيتحدث الروائي أوًال 

عهد للملك من بعده، ولكن رودرك اختلس  على القوط، وكان الفونس ويل غيطشة الذي كان أبوه ملكاً 

ِلك رودرك يف طليطلة على عادة
َ
ْلَك بعد وفاة غيطشة، أما فلورندا فقد بعثها أبوها إىل بالط امل

ُ
 النبالء امل

رودرك إىل الفتاة فلورندا، وما استطاع رودرك التحاشي من الوقوع يف انتهاك فاستمال قلب  ،وحكام الوالة

فقام مبحاوالت عديدة ألن تضطر فلورندا إىل ترك خطيبها الفونس ولكنه فشل يف مجيع  شرفها وكرامتها

فاز حماوالته، استمد الفونس من عمه أوباس إلنقاذ فلورندا من خمالب رودرك والقضاء على بغيته اخلبيثة، 

  أوباس يف ذلك فأخذ فلورندا معه وتركها عند خالته يف الدير.

أما الفونس فعزم امللك على إبعاده عن طليطلة، وبعث إليه الرسالة خمتومة بأمره أن يتوجه إىل 

يُْدَعى سليمان اليهودي،  مدينة استجة، ويف أثناء تلك الرحلة يقابل الفونس يف أحد االجتماعات تاجراً 

يروي هلؤالء اليهود أخبار غضب يوليان من رودرك وإرادة ثأره منه من أجل اغتصاب ابنته،  وكان سليمان

وذكر هلم أن يوليان اشتعل نارا منذ تلك اللحظة، وأصبح مع املسلمني يف حر�م ضد هذا العدو اجلائر 

ىل الفونس حينما وصل خرب االنتهاك واالغتصاب إ ،والطاغي، وأخذ حيرضهم على اإلغارة على إسبانيا

  فاشتد غضبه على رودرك ونوى أن ينتقم منه سوء االنتقام وسوء العذاب.

 حاراً  يشه البحري مبعونة يوليان وأنصاره إىل إسبانيا، فُرحَِّب ترحيباً جاجته طارق بن زياد مع 

امهم للعهود من أهل البالد الطالعهم على مزايا املسلمني وعدهلم وإنصافهم واحرت   ساراً واستُـْقِبَل استقباًال 

والوثائق، مث التقى جيش رودرك وطارق يف وادي ليته، وأثناء املعركة استسلم الفونس رسالة من فلورندا 

تدعوه إىل مناصرة والدها، وحتثه على قتال رودرك، أثرت تلك الرسالة يف نفس الفونس فانضم مباشرة إىل 

  الفونس من فلورندا.  صفوف املسلمني، وانتهت الرواية بفتح طارق بن زياد وزواج

جي زيدان عنوانا للرواية: "فتح األندلس" مما يوحي بالوقائع واألحداث اليت هلا عالقة ر وضع ج

____________________ 

  وقار عظيم، من القصة إىل اخليال، (باللغة األوردية   )١( :�   ا�� �  )، أوردو مركز، الهور، ط ثانية، دا�ن

 ٧٧م، ص: ١٩١٦
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وصلة باألندلس وتارخيها، وال يظهر طارق بن زياد يف مبدأ الرواية بل إنه يأيت بعد مائيت صفحة منها 

  تقريبا.

اإلسالمي، أو تتحدث عن حياة طارق بن رجي زيدان األحداث اليت تتعلق بالفتح مل يذكر ج

زياد، بل تدور روايته من أوهلا حىت مائيت صفحة حول أحداث احلب والود والعشق بني فلورندا وألفونس، 

  مثل:

  .)١("إين أسري هواك، وإين حي، برضاك مّيت جبفاك"

ملوثقة يؤكد جرجي زيدان أنه حقق زمان األحداث ومواعيدها ومكا�ا معتمدا على املصادر ا

ولكن دعواه قد يداخله شك، ألنه يقول يف قصة غرامية لفلورندا مثال أن رودرك فشل يف الظفر بفلورندا 

بطلة الرواية، وما استطاع أن يضر شرفها وعفتها وكرامتها، بينما املصادر التارخيية فإ�ا تتحدث عن 

  اغتصاب لذريق لفلورندا:

عهده باألندلس فعلًة فعلها زعموا كان بابنته "وكان يليان ينقم على لذريق ملك القوط ل

الناشئة يف داره على عاد�م يف بنات بطارقتهم، فغضب لذلك، وأجاز إىل لذريق، 

وأخذ ابنته منه، مث حلق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودّهلم على عورة فيهم 

ني من اهلجرة أمكنت طارقًا فيها الفرصة فانتهزها لوقته، وأجاز البحر سنة اثنتني وتسع

  .)٢(بإذن أمريه موسى بن نصري"

فأنا كباحثة مل أتبني السبب املالئم هلذا التعارض التارخيي يف القصة، ومع ذلك كان من احلرّي  

باملوضوع والواقع، وليتمع القارئ  أن يذكر املؤلف اعتداء لذريق على فلورندا، ولتكون أكثر مالءمة وارتباطاً 

زيدان باستثارة أحاسيس الشفقة والعطف وإجياب السخط على اجلاين،  جرجى من القراءة فيها،مل يقم

  فالرواية وإن كانت من أروع النماذج ولكنها ال ختلو من التحفظ.

تارخيية يف عنوانه "فتح  زيدان كثرية الصفحات مهما حتمل رموزاً  جرجىوأخريا فإن رواية 

األندلس" ولكنها ال تتكلم عن طارق بن زياد ومعظم الرواية تشمل علي اخليال الغرامي وصنعته، وبالرغم 

من هذه املالحظات جتاه تلك الرواية فإ�ا ال تنال من قيمة هذا العمل، فالرواية تفي مبا قصده املؤلف من 

إياه اإلمتاع  من املصادر واملراجع مع ترويح القارئ ماحناً  أخذاً  –حلد ما -سرد األحداث التارخيية 

  حيث سار على دربه كثري من الكّتاب الذين جاؤوا بعده. جديدةً  واملؤانسة، وبذلك فتح املؤلف صفحةً 

  

____________________ 

 ١٩ص: ،م١٩٦٦ ،لبنان - دار الطباعة بريوت، رواية فتح األندلس ،زيدان جرجى   )١(

- دار الكتب العلمية بريوت، ندلس الرطيبالطيب من غصن األنفخ  ،محد بن حممد املقريأشيخ  ،التلمساين   )٢(

 ١/٢٢٢ ،١٩٩٥ ،لبنان
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 :لمعروف األرناؤوط -طارق بن زياد 

كتب معروف األرناؤوط روايته التارخيية االجتماعية الثانية بعنوان: طارق بن زياد، وقسََّم   

أحداث الرواية إىل نوعني: النوع األول ما تدور فيه األحداث حول شخصية عقبة بن نافع وقدوم الساحرة 

جتيد السحر، جاءت دامية ذات (دامية) الرببرية لزيارته، وهي ابنة أمري قبائل جرجورة الرببرية، وكانت دامية 

وسلطته، وكان والد دامية قد  )١(يوم إىل عقبة بن نافع مستغيثة به أن ينقذ قوَمها الرببَر من ُحْكِم كسيال

أنبأها قبل وفاته أن يف األندلس حصنًا "فيه تابوٌت مليٌء بالآللئ واجلواهر" ويف داخل التابوت جلود أو 

 - فرسان، وقد جاء يف أحد الرقوق أنه مىت فُِتَح هذا التابوُت َدَخَل القوُم  رقوق مصبوغة ُصِنَعْت فيها صورُ 

بينما والد دامية كان خياف العرب يف  ،األْنَدُلَس فذهب ملك من فيها إىل أيديهم -الذين صورهم فيه 

زوال ملكه وعرشه، إال وقد صادفه موته على يد كسيال، استمع عقبة إىل قصة دامية فوعدها بالقضاء 

على كسيال قاتل أبيها. وظلت قصة التابوت تؤرق عقبة وحتثه على ركوب البحر وبلوغ ذلك احلصن يف 

ليجتازوا املضيق إىل  )٤(ومغيث الرومي ،)٣(وطريف ،)٢(دشرة من رجاله بينهم طارق بن زياسبتة فندب ع

  جبل طارق. 

قرر عقبة أن يرمي بالسفن والزوارق اىل البحر لفتح األندلس فتوجه إىل معسكره يف القريوان 

وأخذ معه كسيال مقّيدا ومكبال إال أن عقبة رغب يف االستفادة من خربة كسيال فالطفه يف الطريق وطلب 

أنسب للهروب من  وطريقاً  يف فتح األندلس، اغتنم كسيال فرصة ذهبية لنقض العهد ثالثاً منه أن يرافقه 

____________________ 

فهو كسيال األوريب الرببري الربنسي، أكرب رؤساء الرببر وزعيم بربر كان كسيال متوسط الطول كثيف اللحية، حمبا    )١(

واقتتلوا قتاال  ،ه مث التقى الطرفان٦٩وصل زهري بن قيس واجليش اإلسالمي باب القريوان سنة  ،للغدر واخليانة

موقف كسيال من الفتح اإلسالمي للمغرب، حملمد بن : راجعشديدا، وهزم كسيال وحلفاؤه وقتلوا قتال ذريعا. 

 ١٢ص:  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ناصر أمحد امللحم،

أصله من الرببر، أسلم على يد موسى بن نصري فكان من أشد  ،فاتح األندلس ،طارق بن زياد الليثي بالوالء   )٢(

، دار العلم للماليني، ط األعالم خلري الدين الزركلي: راجعطارقا.  رجاله وملا مت ملوسى فتح طنجة، وىل عليها

 ٣/٢١٧، م٢٠٠٢خامسة عشر، 

هو أبو زرعة طريف بن مالك املعافري، االسم طبق الكنية. بعث موسى رجال من مواليه من الربابرة امسه طريف    )٣(

يكىن أبا زرعة يف أرب أربعمائة رجل معهم مائة فرس سار�م يف أربعة مراكب، فنزل جبزيرة تقابل جزيرة األندلس 

 ،نفخ الطيب من غصن االندلس الرطيب: راجع املعروفة باخلضراء اليت هي اليوم جزيرة طريف لنزوله �ا.

١/٢٤٥ 

قال املقري: ليس برومي على احلقيقة، وتصحيح نسبه أنه مغيث بن حارث ابن احلويرث بن  ،مغيث الرومي   )٤(

جبلة بن األيهم الغساين، سيب من الروم باملشرق وهو صغري، فأدبه عبد امللك بن املروان مع ولده الوليد. ونشأ 

 ٧/٢٧٦األعالم. : اجعر مغيث بدمشق فأصبح بالعربية وقال الشعر وتدرب على ركوب اخليل وخوض املعارك. 
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ظلمات السجن والذل، عهد كسيال إىل عقبة أن يساعده يف فتح األندلس بعد أن حيشد قواته، غدر به  

كسيال ونقض عهده وأخلف وعده ألن عقبة حينما مسح له أن جيمع قوته فذهب كسيال إىل اجلبال 

   .تصم �ا متخفياً واع

بعيدا عن وطنه  كانت املعركة شديدة بني عقبة وكسيال، مات عقبة بن نافع يف هذه املعركة

  دمشق وبذلك ينتهي شطر من الرواية مبوت بطل القسم األول؛ األمري عقبة بن نافع ختاما مأساويا.

وبدأ الرواية بذكر قصر (فال  ويف القسم الثاين من الرواية انتقل الكاتب إىل بالد األندلس الراقية 

  كالرا) املشرف على طليطلة حيث تعيش فلورندا ابنة يوليان مع عمها أسقف أشبيلية.

مث ذكر الروائي عالقة احلب والود والتقدير بني فلورندا ومغيث الرومي، فقد أعجبت الفتاة   

ذات يوم كان مغيث  لعربية،الناضرة بثقافة مغيث ألنه كان ذا ثقافات متنوعة وكان حيسن اليونانية وا

الرومي يف القصر فوجد الرسالة اليت كتبت فيها عن الذهاب إىل أفريقيا وكان هذا متهيدًا للفتح، مث ذكر 

ربيع، فقال هلا مغيث إنين سأعود إليك مع ال ،مغيث عن رحيله أمام فلورندا فأصبحت حزينة ويائسة

  .)١(وسنعيش معاً يف قصر بلنسية

وف األرناؤوط الرواية "طارق بن زياد" إىل قسمني: تناول يف القسم األول قسم الروائي معر 

الفتوحات اليت حققها املسلمون يف إفريقيا، وجعل بطل تلك الفتوحات عقبة بن نافع، ومل يذكر شخصية 

صفحة، ّمث حتدث عن فتح األندلس بالذات  ١٣٢طارق بن زياد دون إشارات، وحيتوي هذا القسم على 

الثاين وجعل بطل ذاك الفتح مغيث الرومي، وجاءت أربعة فصول يف هذا القسم، وجمموعة يف القسم 

ومن الغريب يف هذه الرواية أن املؤلف مساها باسم طارق بن زياد دون أن يذكر  ،صفحة ٩١صفحاته 

هذا البطَل اإلسالميَّ يف القسمني منها، فمضمون الرواية مل يتوافق مع عنوا�ا، فلو وضع معروف 

  األرناؤوط عنوان الرواية: "عقبة بن نافع" أو "الساحرة الدامية" لكان أنسب وأجدر. 

رواية "طارق بن زياد" من أقصر روايات معروف األرناؤوط طوًال، فالقسم األول منها يشمل 

  قضايا تارخيية بينما الفن الروائي فإنه ركز عليه يف القسم الثاين.

مثة من النقاد الذين عابوا على روايات معروف األرناؤوط قائلني: إنه وإن كان يقدر على حبك 

الوقائع وسبك األحداث عرب السرد الفين ولكنه يتكلف عند ربط التاريخ بالبنية الروائية، فكأنه يبدو عاجزا 

ة يف الرواية العتمادها على عن اإلتيان مبثل هذا الربط، فالقارئ ال يستطيع أن يتمتع مبجرد قراءة فاحص

املصادر التارخيية حنو تاريخ ابن خلدون و نفح الطيب واألغاين أليب الفرج األصفهاين، مثل قصة التابوت، 

____________________ 

مدينة مشهورة باألندلس متصلة حبوزة كورة تدمري، وهي شرقي تدمري وشرقي قرطبة، وهي بريّة حبرية ذات    )١(

دار ، البغدادي الرومي احلموي اهللا عبد بن ياقوتلمعجم البلدان، : راجعر وأ�ار. وتعرف مبدينة الرتاب. أشجا

 ١/٤٩٠م، ١٩٩٣صادر بريوت، بدون الطبع، 
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يف كتاب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وتناول الروائي معروف  وقد وردت هذه القصة

ال أن الفرق بني املقري صاحب نفح الطيب األرناؤوط هذه القصة يف روايته نقال عن نفح الطيب، إ

فتح التابوت وعرف مبا فيه، أما  والروائي هو أن املؤرخ قد ذكر يف كتابه أن رودريك ملا توىل أمر األندلس،

الرواية فإن القصة تعود فيها إىل عقبة بن نافع الذي أراد الذهاب إىل احلصن بعد أن حثه كالم دامية على 

إىل احلصن يف سبتة، رافقه عشرة رجال، وكان من بينهم طارق بن زياد وطريف ركوب البحر، والبلوغ 

  ومغيث الرومي.

داخل، فالقارئ ُيشكل عليه على القارئ بسبب هذا األسلوب املوفيما أرى أن احلقيقة تلتبس 

لها ترتيب األحداث والسيما األحداث الرئيسة منها، ويشتبه عليه التوفيق بينها بل إنه بدأ يشك يف أص

وتقفز إىل ذهنه عدة أسئلة؛ مىت حدثت هذه احلادثة؟ هل كانت تلك احلادثة يف عصر عقبة بن نافع أو 

يف عصر طارق بن زياد؟ ومن كان البطل احلقيقي للقصة؟ وهذا الذي حدث معي، ألنين ال أزال يف شك 

القصة ومع من حدث  جتاه أدوار الشخصيات الواردة يف تلك الرواية، وال أدري بالضبط مىت حدثت هذه

  األمر!

فالبد للروائي أن يراعي األحداث الرئيسة بالذات وال خيلط بينها وبني صنعة اخليال واإلبداع، 

ألن الرواية تصري بذلك متنافرًة وغري مرتابطٍة، انتقل الكاتب يف القسم الثاين إىل بالد األندلس، وتركت 

صرف الروائي من ذكريات تلك املدن األندلسية املآلنة خريا حياة عقبة بن نافع حزنا وكآبة ملن بعده، مث ان

ورخاء وسعة إىل قصر "فال كالرا" يف طليطلة، حيث عاشت فلورندا ابنة يوليان مع عمها أسقف، وكان 

يف القصر خادم، امسه مغيث الرومي، مث نشأت عالقة احلب والوداد بني األمرية فلورندا وخادمها مغيث 

دة إىل تاريخ مغيث الرومي وترمجته يف املصادر اليت تناولتها تكشف األستار عن الرومي، بينما العو 

ويف رأيي: إن الفن قد يداخل التاريخ، وال بأس بذلك ألن  شخصيته البارزة، وجتعل له مكانة مرموقة،

ني القارئ العادي أو املتلقي اخلارق ال يستشعر تلك املتعة واللذة دون تلك املداخالت الرومانسية ب

الوقائع، إ�ا هي اليت تبّث روح احليوية يف األحداث وجتعل سردها سردا جذابا، ولكن ما خيصين ههنا هو 

أن تلك الرومانسية واحلب والغرام وإن كان هلا مساس عميق وأثر دقيق ولكنها ال تالئم الشخصياِت 

 اإلسالميَة.

اته كانوا يتامى أو الذين ربتهم ومن ميزات روايات معروف األرناؤوط أن كثريا من أبطال رواي

أمها�م لئال يستبعدهم أحد، وينبغي للقارئ أن يقف ههنا هنيئة متأمال يف حياة الكاتب، ألنه كان 

يتيما، فُريبَِّ يتيما، فَرُهَف ذوقه ورقَّ ولُطَف، ولعل القارئ يدرك ذلك برهافة حسه وشعوره، مث تعود الرقة 

 تابته.واللطافة واإلحساس الدقيق إىل ك
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  عرض وتحليل للروايات األردية:

 :لعبد الحليم شرر -فتح األندلس 

مع القائد العسكري اإلسالمي واإلفريقي موسى بن  )١(لرواية حبادث لقاء عيسى بن مزاحمتبدأ ا

  للتباحث حول اإلغارة املشرتكة على سبتة.) ٢(نصري

كان معروفًا بشجاعته وموسى بن وسبتة كان مدينة قدمية عند الساحل وحاكمها يوليان الذي  

ذات  ،بعد فتح مشال إفريقيا وأغار على حكومة يوليان مرتني لكنه فشل فيهما )٣(نصري اعتمد على طنجة

يوم بلغ الضابط املسيحي إىل سبتة ليخرب يوليان عن إرسال خليفة املسلمني تعزيزات عسكرية جديدة من 

فأرسل يوليان ابنته فلورندا إىل قصر ، الشام للهجوم على سبتة وقائد هذه القوات عيسى بن مزاحم

كله،   مجاهلا فاقت العاملَ  ته ألن شهرةطليطلة ألنه مسع أن عيسى بن مزاحم أراد اهلجوم عليه بسبب ابن

اعتذرت فلورندا عن مغادرة الوطن بسبب سوء نية رودرك ولكن يوليان وعدها بأن رودرك لن يتجاسر 

وجيرؤ على أن ينظر إليها نظرة سوء فضال عن أن ميسها لكو�ا حفيدة امللك إسبانيا السابق رضيت 

يضاً، وبعد أيام قليلة جاء اجليش اإلسالمي فلورندا للذهاب إىل طليطلة واصطحبتها ابنة خاهلا مرمي أ

وعندما وصلت فلورندا إىل طليطلة  ،فحاصر سبتة من ثالث جهات برية ا�َزَم يوليان يف هذه املعركة

استقبلها رودرك وحاول التقرب إليها رويدا رويدا كانت مرمي ابنة خاهلا معها إال أ�ا قد هربت خوفا وفزعا 

رندا فقد وقعت أسريًة يف أيدي هؤالء اُألْسد عند بوابة املدينة ومل تتمكن من أما فلو  ،من رودرك ورجاله

فأرسل رودرك  ،ارتضت فلورندا حينئذ ببقائها مع رودرك وساومته على ذلك ،إنقاذ نفسها من أظافرهم

  خادمها إىل والدها خبرب املصري. 

هات قرأ يوليان تلك وملا وصل خادم فلورندا إىل جبل طارق متت حماصرة سبتة من أربع ج

الرسالة فأصبح حزينا وأرسل من فوره رسالة إىل موسى بن نصري للصلح واهلجوم املشرتك على إسبانيا 

____________________ 

املصادر العربية اإلسالمية جتمع كلها على أن العرب حسنوا معاملة إيفا وسيزبوت ابين وتيزا  ،عيسى بن مزاحم   )١(

وتويف إيفا أكرب األخوين بعد ذلك بأعوام عن ابنة تدعى ساره وولدين صغريين، فاغتصب  ،وعمها أوباس

مرياثها فسافرت مع أخويها إىل دمشق، وشكت عمها إىل اخلليفة هشام بن عبدا مللك، فأنصفها وقضى �ا برد 

يف األندلس، دولة اإلسالم : راجعمرياث أبيها، وتزوجت سارة يف دمشق من سيد عريب عيسى بن مزاحم. 

 ١/٦١ ،مكتبة اخلاجني، القاهرة عنان،اهللا  حممد عبد

ه، واملتويف سنة ١٩هو موسى بن نصري اللخمي، أو البكري، العريب بالوالء، املولد زمن عمر بن اخلطاب سنة    )٢(

دار  حيي شاميالذي مل �زم له راية.  ،موسى بن نصري الفاتح: راجع .فاتح بالد األندلسه، ٩٩ه، وقيل٩٧

 ٩ص: ، ٢٠٠٥األوىل  طالعريب بريوت لبنان،  الفكر

مدينة يف اإلقليم الرابع بلد على ساحل حبر املغرب مقابل اجلزيرة اخلضراء وهو من الرب األعظم وبالد الرببر، قال    )٣(

 ٤/٤٣ ،معجم البلدان: راجع .ابن حوقل: طنجة مدينة أزلية آثارها ظاهرة بناؤها باحلجارة قائمة على البحر
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  فكتب موسى رسالة إىل أمري املؤمنني وليد بن عبد امللك إىل دمشق ألخذ موافقته للهجوم على إسبانيا.

عًا لرؤيتها وعندما رأى يف القصر وعيسى بن مزاحم قد مسع من قبل عن مجال فلورندا كان مول

مجيلة ظن أ�ا فلورندا فبدأ احلب بينهما حىت تقوَّت عالقة احلب والود ولكن من سوء حظ حينما  بنتاً 

وصلت فلورندا إىل القصر ساعتئذ عرف عيسى بن مزاحم أنه يعشق فتاة امسها مرمي هي ابنة خال فلورندا 

ل خطاب اخلليفة الذي كان يشتمل على فحوى موافقته على ففي نفس اليوم وص، وليست فلورندا ذا�ا

ويف مساء اليوم نفسه التقى يوليان مبوسى بن نصري  ،إرسال بعض السفن مع قوات إىل ساحل إسبانيا

ولكن موسى بن نصري  ،وأعلمه حبب عيسى بن مزاحم لفلورندا فنصحه بأن يتزوج ابنتها بدال من مرمي

مث جاء طارق بن زياد على ساحل إسبانيا وأحرق ، ل املوضوع لوقت آخرر النهائي حياأّجل أخذ القرا

السفن كلها وأّما مرمي فهربت من بيتها ولقيت بعيسى بن مزاحم يف املعسكر وأخربته عن إصرار يوليان 

على زواجه من فلورندا لتعرضها إىل االغتصاب من ِقَبِل رودرك فرفض عيسى الزواج �ا واجته إىل جيش 

قة اليت كانت قريبة من جبل وكانت قوات رودرك وطارق مقيمة على ساحل النهر يف املنط ،زياد طارق بن

طارقًا باالنتصار وكان اجليش املسيحي يف جانب آخر من النهر نزل  رسوُل اهللا وىف املنام بشَّر ، طارق

رودرك مئة ألف ومع ذلك عيسى وطارق بقواته واحتدمت املعركة واختلط احلابل بالنابل وكان عدد قوات 

  هزموا هزمية نكراء.

مث جاء امللك بيدرو والد مرمي فعرض عيسى عليه رغبته يف الزواج مع مرمي ويف النهاية متت 

، )١(ك وجاء مكانه سلمان بن عبد امللكوخالل هذه احلوادث مات اخلليفة وليد بن عبد املل ،األمور كلها

ق وذكر أحوال وذهب عيسى ومرمي إىل دمش ،ودة من إسبانياطارق بن زياد بالعوأمر موسى بن نصري و 

ويف النهاية أسلمت مرمي أيضاً يف مكة املكرمة وسافرت إىل طليطلة وهناك سألت مرمي  ،احلرب أمام اخلليفة

أباها عن سلوقس فأخربها بيدرو أن سلوقس كان أكرب إخوته وويل عهد ملك غيطشة أخربته مرمي بأن 

  عيسى هو ابن أخيه مث سافر عيسى ومرمي إىل قرطبة.

أن موسى بن نصري قد أغار مرتني على سبتة، ويف ذكر الروائي عبد احلليم شرر يف الباب األول 

ذاك الوقت كان يوليان حاكم سبتة، ولكن موسى بن نصري مل ينتصر يف تلك اإلغارة، مث أغار عيسى بن 

وذلك ليس من أجل خدمة اإلسالم ونشره بل من أجل ابنة  ،فأبلى بالء حسنا مزاحم على سبتة مؤخراً 

  ومجاهلا. رندا، ألنه تأثر حبسنهايوليان فلو 

____________________ 

ه) أبو أيوب، اخلليفة األموي. ولد يف دمشق، ووىل اخلالفة يوم ٩٩_٥٤سليمان بن عبد امللك بن مروان، (   )١(

ه، وكان عاقال فصيحا طموحا إىل الفتح، جهز جيشا كبريا وسريه يف السفن بقيادة ٩٦الوليد سنة  وفاة أخيه

األعالم،  :راجع .ومثانية أشهر إال أياماأخيه، ويف عهده فتحت جرجان وطربستان، ومدة خالفته سنتان 

٣/١٣٠ 
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مث ذكر الكاتب السبَب الثاين لدخول املسلمني يف األندلس وهو قصة فلورندا بنت يوليان 

حاكم سبتة اليت أرسلها أبوها إىل قصر لذريق لتأنس احلياَة امللكيََّة، ولكن امللك القوطي اغتصب شرفها 

نتقام من امللك القوطي واتصل فنال منها حاجته بالرغم منها مع استخدام الُعْنِف، صمم يوليان على اال

ولكن التاريخ يذكر أن عوامل  ،األندلس الكرمية بطارق بن زياد واستمده على امللك، فأغراه على فتح

  شرف فتاة.يف ر صالفتح الداخلية واخلارجية كانت أوسع من أن حت

يف منامه، فبشَّره بالنصر... وافق كالم  مث ذكر الكاتب أن طارق بن زياد قد زار رسوَل اهللا   

 الروائي ههنا مبا ورد يف التاريخ: "وذكر ابن القوطية أّن طارقا ملا ركب البحر غلبته عينه فرأى النيب 

تقدم يا طارق  وحوله أصحابه وقد تقّلدوا السيوف وتنكبوا املشي فدخلوا قدامه، وقال له النيب 

ابه ومل يشك يف الظفر، قال: فشن الغارة وافتتح سائر املدائن ووىل لشأنك، فانتبه مستبشرا وبشر أصح

  .)١(سنة واحدة، مث دخل مواله موسى، فأمت ما بقي من الفتح يف سنة ثالث وتسعني"

وىف �اية الرواية ذكر املؤلف نبأ وفاة اخلليفة وليد بن عبد امللك أثناء احلملة العسكرية على 

سليمان بن عبد امللك، فاستحضر مجيع األمراء والرؤساء مثل موسى بن  األندلس، مث استوىل على احلكم

ولكن جاء يف   ،نصري وطارق بن زياد من إسبانيا، وقتيبة بن مسلم من كاشغر، وحممد بن القاسم من اهلند

كتب التاريخ أن موسى بن نصري قد عاد إىل دمشق يف حياة اخلليفة وليد بن عبد امللك: "وقد اختلفت 

العربية يف مصري موسى بن نصري، واختلف الرواة يف أمر لقائه باخلليفة، فقيل إنه وصل إىل دمشق  الرواية

الوليد بن عبد  قبل وفاة الوليد بن عبد امللك وقدم إليه األمخاس والغنائم، فأكرمه وأحسن إجازته، مث تويف

  .)٢(مان على موسى"امللك بعد ذلك بقليل مستخلفا أخاه سليمان على كرسي اخلالفة، فغضب سلي

يف الرواية من الناحية التارخيية هو عرض شخصية عيسى بن مزاحم   ومن املواضع أكثر ضعفاً 

كبطل الرواية، وتبيان العالقة الودية بينه وبني مرمي مث عقد قرا�ما بعد فتح األندلس... فالرواية وإن 

اشتملت على األحداث التارخيية ولكن الكاتب قد تصرف كثريا يف الظروف الزمانية واملكانية، وخاصة 

  علق بعيسى ومرمي. فيما يت

 :لعنايت اهللا التمش-في سجن دمشق 

 من املواطنني والوافدين؛ لبيك اللهم لبيك ال هللا احلرام وفناؤه مليئا بامللبنيكانت قاعة بيت ا  

شريك لك...كان مثة أناس جالسون على األرض جاؤوا متسّولني إىل مكة يف أيام احلج، جاء إليهم شيخ  

____________________ 

املكتبة التوفيقية القاهرة ، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مشس الدين حممد بن أمحد عثمان ،الذهيب   )١(

 ٦/٣٩٣ ،مصر

، مكتبة اخلاجني بالقاهرة مصر، الفة االموية والدولة العامريةدولة اإلسالم يف األندلس، اخل ،حممد عبد اهللا ،عنان   )٢(

 ٥٧م، ص: ١٩٦٩رابعة ط 
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وعندما سأل احلجاج ذلك الطاعَن يف السن  ،معهم إنه كان يف مثانني من عمره بأغالل وجلس كبري مقيداً 

وتوىل مكانه أخوه سليمان مات وليد بن عبد امللك أن سبب تقّيده فأجابه بعد صمت طويل: ذنيب فقط 

  بن عبد امللك.

 كان موسى بن نصري يذكر ذكريات أيام اخلالفة جالسا على األرض ومل يكن عمر اخلالفة إال

ثالث أو أربع سنوات...تبدأ القصة بقدوم يوليان إىل طارق بن زياد وَعْرِضه عليه مساَعَدَته يف اإلنقاذ 

والتخلص من "لذريق" حاكم األندلس، َرحََّب طارق بن زياد �ذا الطلب لكونه فرصة مواتية ملواصلة 

 ؛ه يوليان: إنه من أجل ابنتني لهالفتح واجلهاد أثناء احلديث سأل طارق بن زياد سبب هذا االنتقام، أجاب

فأرسل يوليان ابنته فلورندا إىل قصر "لذريق" لتعلم آداب األمراء والسادة طريقة معاشهم  ،مرييو فلورندا 

وكانت فلورندا بارعَة اجلمال فلم يقع بصر "لذريق"  ،آناء الليل وأطراف النهار جريا على حنو سادة عصره

  ولكن فلورندا كانت حتب هنري أحد رجال قصر أبيه. ،على عفافتها عليها إال وقد هجم هجوما شنيعا

ملا مسع طارق بن زياد هذه األحوال فَكَتَب رسالًة إىل موسى بن نصري مستأذنا إياه يف فتح 

حينما  ،فقال له موسى أن ينتظر حىت يأتيهم اإلذن من خليفة املسلمني الوليد بن عبد امللك ،األندلس

قام طارق بن زياد باالستعداد لفتح ف ،ذلكباألوضاع السيئة يف األندلس أذن هلم  عرف اخلليفة عن تلك

القاهم فوعرب مضيق البحر املتوسط  ،بالد األندلس بقيادة سبعة آالف جندي معظمهم كانوا بربرا

وعند ما وصل جيش لذريق احتدمت  ،أقام طارق بن زياد هناك عدة أيامو  ،الكونت يوليان بأسطوله

وظّلت تلك املعركة مستمرة طوال مثانية أيام  ،هـ بالقرب من شذونة٩٢املعركة بني الفريقني يف رمضان عام 

  غرق لذريق يف املاء. و  ني فيها واهلزمية النكراء للعدووانتهت املعركة بانتصار املسلم

املنهزم وفتح البالد الكبرية مثل قرطبة بعد هذا النصر العظيم تعّقب طارق بن زياد اجليش 

سار بنفسه ما قرأ موسى بن نصري ذاك اخلطاب لف ،وغرناطة ومالقة مث أرسل اخلطاب إىل موسى بن نصري

ومن سوء حظ طارق بن زياد أنه قد أصيب  ،إىل األندلس مع اجليش والتقى بطارق بن زياد يف طليطلة

  وجرأته ونفوذه وأهانه موسى بن نصري.حبقد موسى بن نصري بسبب مقدامه وشجاعته 

بعد مدة قليلة رجع القائدان ثانية إىل ميدان القتال واجلهاد ففتحا من املدن، وقد وصل إليها 

غادر  ،اخلطاب من اخلليفة الوليد بن عبد امللك حيث أمرمها فيه الوقوف عن التقدم والعودة إىل دمشق

وملا وصال طربيا يف فلسطني طلب منهما سليمان بن  ،هذان القائدان األندلس وواصال السري إىل دمشق

عبد امللك أال يزورا اخلليفة الوليد بن عبد امللك بسبب فراشه وطلب منهما أن ينتظرا حىت احتضاره 

ولعل ذلك أغضب سليمان على موسى بن نصري  ،السري ودخال مع الغنائم يف دمشق ولكنهما تابعا

وطارق بن زياد ألنه كان يريد املال والغنائم لنفسه وعندما توىل سليمان اخلالفة عزل موسى وأوالده وقتل 

أما طارق بن  ،إنه كان صاحب صوم وقيام ،ابنه عبد العزيز الذي توىل حكم األندلس بعد مغادرة أبيه
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  فكتب امسه حبروف ذهبية على صفحات التاريخ. ومات فقرياً  نه عاش فقرياً زياد فلم ينل حقا ذا شأن بل إ

استمد الكاتب أحداث روايته من فرتة تاريخ األندلس حنو وقائع الكفاح اإلسالمي ضد 

املسيحيني واليهوديني، ووضع املؤلف اسم الرواية: "يف سجن دمشق" بدال من "فتح األندلس" كما فعل 

ىل الشخصيات اليت سجنت لفرتة يف سجن دمشق، مثل الفاتح اإلسالمي حممد بعض اآلخرين لإلشارة إ

بن القاسم الثقفي، والقائد اإلسالمي قتيبة بن مسلم، والقائد الفذ موسى بن نصري... إ�م مل يرتبكوا 

، واكتسبوا بذلك حب وها فافتتحوا تلك البالد وحرروهاجبرمية سوى قيادة املعارك الكربى اليت خاض

 ، ولعل ذاك احلب جعل اخلليفة سليمان بن عبد امللك حاقدا عليهم، مث مل يستطع اخلليفة أنالشعب

  يغلب على ضغينته فقام بقتلهم.

تبدأ الرواية بإهانة سليمان بن عبد امللك واستخفافه مبوسى بن نصري، حيث فُِرَض على القائد 

، فاضطره وأجلأه إىل التسول يف موسم احلج، أو تعويضاً  العظيم من اخلليفة أن يدفع غرامة مالية تأديباً 

حينما جاء حجاج بيت اهللا احلرام وجدوه طالب عطية وإحسان فاستغربوا ذلك مث سألوه عن السبب؟ 

أجا�م موسى بن نصري: قد مات اخلليفة الوليد بن عبد امللك، وتوىل العرَش أخوه سليمان بن عبد 

سليمان ُيِكنُّ له ضغينة وحقدا... والواقع حينما حبثت عن هذه امللك... فكأنه أشار إىل ما كان اخلليفة 

  احلادثة فلم أجدها يف كتب التاريخ، قال ابن خلكان: 

"وملا وصل موسى إىل الشام ومات الوليد بن عبد امللك وقام من بعده سليمان أخوة، 

وقيل سنة تسع وتسعني، حج موسى بن نصري -وحج يف سنة سبع وتسعني للهجرة

 يف والدته وكانت فيه، اختالف على ،يف الطريق بوادي القرى، وقيل مبر الظهرانومات 

   .)١("خطاب بن عمر خالفة

تصرف الكاتب تصرفا شديدا يف الوقائع اليت تتعلق �ذه األدوار، ولعله يشري إىل قلة اطالع 

التاريخ والرواية... مث ذكر الروائي على تلك األحداث التارخيية، والسيما انعدام الرتابط والتالصق بني 

الروائي أن موسى بن نصري قد أخرب الناس الذين قدموا من أرجاء البالد للحج أنه قد أُْلِقَي يف املعتقل 

  نفسه الذي سجن فيه حممد بن القاسم، وقتيبة بن مسلم.

بار ومن سلبيات الرواية أن الروائي أطنب يف احلديث عن سرد األحداث والوقائع والسيما األخ

  اجلانبية، واألماكن واألشخاص، ومن مث جاء االستطراد يف الرواية فجعلها طويلة.

بعد قصة الفتح ذكر الروائي أن موسى بن نصري َحَسَد طارَق بن زياد من أجل الفتوحات... مث 

____________________ 

م، ١٣٦٤:ط ،مري قم إيرانأنباء أبناء الزمان، مطبعة أوفيات األعيان و  ،حممد بن أىب بكر ،بن خلكانا   )١(

٥/٣٢٩ 
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 ذكر املؤرخون بواعث عديدة وأسباب كثرية أدت إىل إيقاف موسى بن نصري تقدَُّم طارق بن زياد ومحلته

على إصدار قرار حاسم جتاه وقوفه من الفور، مث ذكر الروائي تفاصيل اخلالف بني ذينك القائدين 

العظيمني، حىت ذكر قصة أخرى تكشف سوء العالقة بينهما، سافر موسى إىل دمشق وكان يف رفقته 

زياد إهداءها طارق بن زياد ومغيث الرومي وغنائم كثرية للخليفة، مثة كانت مائدة ذهبية أراد طارق بن 

للخليفة ولكن موسى بن نصري أخذها منه كرها ليهديها بنفسه إىل اخلليفة، جاءت هذه القصة يف 

  التاريخ:

 ،"وكانت توضع على مذبح كنسية طليطلة، فأصا�ا املسلمون هنالك، وطار النبأ الفخم عنها

ومطالبته له بتسليم ما يف يده  وقد كان طارق ظن مبوسى أمريه مثل الذي فعله من غريته على ما �ّيأ له

  .)١("إليه، فاستظهر بانتزاع رجل من أرجل هذه املائدة خّبأه عنده

وذكر يف �اية الرواية أن عبد العزيز بن موسى بن نصري قد قُِتَل فجاء برأسه سليماُن بن عبد 

  امللك لرييه أباه يف السجن، عندما رأى موسى بن نصري رأس ولده العزيز فلم يصرب ومات. 

ووجدت هذه حملات موجزة من الرواية ذكر�ا ههنا مقارنة بينها وبني ما ورد يف املصادر التارخيية، 

أن معظم تلك القصص اليت وردت يف الرواية تتوافق مع القصص اليت وردت يف تلك املصادر، والسيما 

األمور الرئيسة تتوافق لغاية ما بالنسبة للجزئيات فإ�ا تتوافق حلد ما، مل يبتكر الكاتب شخصيات الرواية 

  حالة اهلند يف ضوء تاريخ األندلس.بل إ�ا مستعارة من التاريخ، ويف األخري قبل اخلتام عرب الكاتب 

  :أوجه التشابه والتباين بين الروايات العربية واألردية

  الموضوع:

زيدان لألحداث الكربى والصغرى، اخليالية واحلقيقية،  رجىتعرضت الرواية "فتح األندلس" جل

واختذت مادََّته من فرتة حمددة من تاريخ األندلس وهي فرتة فتح "األندلس" على يد أحد قواد اجليش 

  اإلسالمي طارق بن زياد.

أما الرواية "طارق بن زياد" ملعروف األرناؤوط فإ�ا تدور حول عقبة بن نافع، قسََّم الكاتُب 

  روايته إىل قسمني؛ يدور القسم األول حول عقبة بن نافع، والقسم الثاين حول مغيث الرومي.

أما الرواية "فتح األندلس" لعبد احلليم شرر فإ�ا تدور حول البطل عيسى بن مزاحم، فلم يركز 

  الروائي يف الرواية على شخصية طارق بن زياد إال يف بضعة مواضع. 

يف عرض املوضوعات، والسيما يف صلب املوضوع وهو فتح األندلس وما هؤالء الروائيون اتفقوا 

يدور حوله حىت توافقت عناوين روايا�م بعضها مع بعض، فحينا وضعوا عنوان الرواية "فتح األندلس" 

____________________ 

 ١/٢٦٢ نفح الطيب،  )١(
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  وحينا "طارق بن زياد"، ومع ذلك فإ�م مل يتناولوا بالدقة شخصية البطل اإلسالمي طارق بن زياد. 

تتشابه فيما بينها، وخباصة وجد االستطراد فيها بشكل كبري، واملبالغة يف سرد هذه الروايات 

األخبار ووصف األماكن واألشخاص واألغراض واملواكب وغريها حىت ينتهي هذا الطول يف �اية أشواط 

  املطاف إىل ملل القارئ وسأمه.

  الشخصيات واألحداث:

واملواقف حيث وضع شخصية طارق تصرف الروائي معروف األرناؤوط يف وضع الشخصيات 

بن زياد مثال يف موقف شخصية عقبة بن نافع أو العكس، ومثل هذا النوع من التصرف يف األحداث ال 

زيدان أنه ذكر الشخصيات اجلانبية أو األساسية مع  جرجىيغّطي صدق التاريخ أو مثال نرى 

إلثارة هلفة القارئ وشوقه يف القراءة، وكما  الشخصيات احملورية أو العكس... ولعل الروائيني قد فعلوا ذلك

أما  ،تاريخ واألدب أي اخليال واألسلوبتقّدم أن الرواية التارخيية عبارة عن خلط ومزج بني ثنائية ال

الروايات األردية فنجد فيها أحد الروائيني عنايت اهللا التمش أنه نسج رواياته يف أسلوب أسطوري، أما 

أيضا يف روايته بشخصيات خيالية مثل شخصية عيسى بن مزاحم يف رواية "فتح عبد احلليم شرر إنه جاء 

  األندلس".

  الصراع:

حاول الروائيون مجيعهم لالستفادة من هذا النوع الفين ا�يد، وساروا على هذا النحو، وجنحوا   

  ... فيه لغاية ما، حنو املعارك الفنية بني طارق بن زياد ولذريق، وبني املسلمني واملسيحيني

  اللغة والحوار في الرواية:

زيدان سهلة وواضحة ال غموض وال إ�ام فيها، أما لغة معروف األرناؤوط فإ�ا  جرجىلغة 

أما لغة عبد احلليم شرر فإ�ا صعبة وثقيلة، أما  ،مليئة بالتكلف والزخرفة، إنه تصنع باحملسنات البديعية

  عنايت اهللا التمش فلغته رقيقة ورائعة. 

زيدان بل يظهر فيه شيء من خلل أو نقص، والسبب يف  جرجىأما احلوار فإنه غري دقيق عند 

ذلك أنه سار على مستوى واحد يف السرد واحلوار، أما معروف األرناؤوط فعنده استطرادات وتفصيالت 

يظن القارئ  جتعل القارئ ميلل ويسأم، واحلوار يف الروايات األردية يف روايات عبد احلليم شرر طويل حىت

أثناء القراءة فيها أ�ا ملحمة وليست رواية، ومن مث تولدت يف رواياته من التعقيدات اليت تثري شيئا من 

  امللل، فأدرك ذاك الضعف عنايت اهللا التمش فتحاشى الوقوع فيه بإجياز احلوار يف رواياته.
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  المصادفات في الرواية:

أما املصادفات فإ�ا من مسات بارزة للرواية التارخيية، فالكّتاب يستعينون يف نسج القصة والرواية 

باملصادفات اإلهلية، وحياولون إجياد الربط بني الشخصيات واألحداث من خالل تلك املصادفات هادفني 

واية أو القصة قد تكون من ذلك توليد التماسك التام، تلك املصادفات اليت حيرصون عليها يف بناء الر 

زيدان فقد وجد كثري من تلك املصادفات  جرجىمعقولة ومقبولة وقد تكون مرفوضة، كما نرى يف الرواية 

يف رواياته، إنه يلوي �ا أعناق األحداث وحياول أن يثبت املستحيل ممكنا، أو املمكن مستحيال، حنو قصة 

نه، ففي قصة فرارها علة أل�ا تبدو مستحيلة أو خمالفة اغتصاب لذريق ابنة يوليان فلورندا، مث فرارها م

 للعقل. 

وقد وجد مثل هذه املصادفات كثريا يف روايات عبد احلليم شرر، أما املصادفات يف روايات 

معروف األرناؤوط فإ�ا مقبولة، أما عناية اهللا التمش فإنه مل يأت بكثري من تلك املصادفات لعدم اعتماده 

  نه حاول ربط خيوط الرواية باحلقائق التارخيية. على اخليال بل إ

  سيطرة الخيال في الرواية:

هذه السمة قد أحدثت خلال كبريا يف بناء الرواية الفين، فالروائيون الذين اعتمدوا على كل ما 

وجد هذا النقص بكثري يف  ،يتلجلج يف صدورهم مث نقلوها إىل وجه القرطاس قد وقعوا يف فخ هذا الضعف

زيدان، إنه جعل شخصية فلورندا أكثر قوة ونشاطا من الرجال، حىت أصبحت هذه الفتاة  جرجىروايات 

أخريا يف روايته شخصية أسطورية أكثر منه شخصية حقيقية، وكذلك وجد هذا العيب يف روايات عبد 

بعد معاودة النظر واملراجعة فيه يتبادر  احلليم شرر حيث جعل يف روايته عيسى بن مزاحم شخصية خيالية،

إىل الذهن سؤال: هل الكاتب أو الروائي حر يف صنعة التصرف يف األحداث التارخيية؟ فأظن إن الروائي 

جيوز له أن يتصرف يف أحداث الرواية إذا مل خيالف التاريخ، وإذا أدى تصرفه يف األحداث إىل املخالفة 

ولعل السبب ، الرواية على قدر اهلوى واخليال عندئذ أن يتصرف يف نسجفالبد أن يتجنبه، وال يباح له 

هلذه املشكلة الذي دفع الكّتاب والروائيني إىل املزج بني الواقع واخليال هو الرؤية املزدوجة حيال األدب، 

  وهذه الوجهة من النظر غري دقيقة ألن هناك فرقا كبريا ينب الفن والفكر، وذلك:

فالكاتب  ؛النقدية الواعية هي اليت تنظر إليهما معا أثناء احلكم على الكاتب "علمًا بأن الرؤية

الروائي الناجح هو الذي يعرف كيف حيقق التوازن املطلوب بني الفكر والفن، بني متطلبات احلبكة الرؤية 

  .)١(وتدفقها، ومنحنيات املوضوع وضروراته"
  

____________________ 

 ٢٤٨ص: م،١٩٨١ ،مؤسسة الرسالةحماوالت جديدة يف النقد اإلسالمي،  ،عماد الدين ،خليل  )١(
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  أهم نتائج التي توصلت إليها

  نتائج اليت توصلت إليها: أود هنا أن أذكر أهم

  ظهر فن الرواية التارخيية يف األدبني؛ العريب واألردي عن طريق الرتمجة للرواية اإلجنليزية، وعبد

زيدان هو  جرجىاحلليم شرر هو أول من جىن بذور كتابة الرواية التارخيية يف األدب األردي، و 

عريب متأثرا بكتابة الرواية التارخيية اإلجنليزية أول من قام ببناء كتابة الرواية التارخيية يف األدب ال

(للسريوالرتسكوت)، يتيح التاريخ للروائيني أن يذهبوا حيث يشاؤوا يف نسج الواقع احلقيق أو 

 املزيج من اخليال شريطة أال جيتاحوا دوائر الصدق واحلق يف نقل تلك الوقائع التارخيية.

  خيية األردية يف شبه القارة اهلندية، إنه عرب يف رواياته عن يعترب عبد احلليم شرر رائد الرواية التار

األوضاع العاتية واالضطرابات الداخلية واخلارجية واملشاكل البيئية والشعبية وما إىل ذلك من 

القضايا اليت تتعلق باهلند وأهلها، إنه كتب تلك الروايات التارخيية لتذكري ماضيهم وحاول �ا 

ياه إىل اجلهاد ورفع رأيه اإلسالم ونشر دعوته يف العامل كله، والقضاء على إصالح ا�تمع داعيا إ

 البالء وإنقاذ الدولة من األعداء.

  ،اهتمت روايات عنايت اهللا التمش بالواقع التارخيي، وحاولت إقناع القارئ بتوثيق املعلومات

وافق جبملتها مع ولذلك جيد القارئ أن معظم األحداث اليت جاءت يف روايات هذا الكاتب تت

 ما ورد يف بطون التاريخ ومصادره، وهذا من مشائل هذا الروائي وخصاله احلميدة. 

  زيدان استعمال لغة تثري هلفة القارئ وترّغبه يف القراءة، وتبعد عنه السأم وتنّشطه  جرجىحاول

 لغاية ما.

 يلة للتعبري، إنه يـَُعدُّ أدت الظروف السياسية الكاتَب معروف األرناؤوط إىل اختيار الرواية كوس

رائد الرواية التارخيية السورية، إنه استعمل لغَة حركٍة وحيويٍة، عندما يبدأ القارئ إحدى رواياته 

فتجيش نفُسه إىل إكماهلا لسالسة أسلوبه ورقته وسهولته وانسجامه وعذوبته... ومعظم 

فنت واملؤامرات والدسائس موضوعات رواياته تتعلق بالفرتات السياسية اليت حتفل بأحداث ال

 واملغامرات ضد املسلمني. 

  مضى الروائيون ُخطا جيدة يف سبيل بناء منارات احلق عرب إنتاجا�م الرائعة وإبداعا�م احلسنة

وابتكارا�م الشائقة والسيما الروائيون امللتزمون بالتاريخ اإلسالمي، فإ�م بنوا حضارة راقية 

  لصاعدة وأبناء الزمن القادم.وُعْمرانا متميَّزا لألجيال ا

  اللهم لك احلمد يف األول واآلخر وصلى اهللا تعاىل على خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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Sulaym n bin M sá Al-Kal ‘  as S rah writer  
(An introduction and research analysis) 

H fiz Muhammad Arshad Iqbal * 

ABSTRACT 

Abu Al-Rab ‘ Sulaym n Bin M sá Al-Kal ‘  (565 A.H -- 634 
A.H) is a great S rah writer. In this article, his scholarly and personal 
characteristics, the list of his works, tributes from scholars to his services 
and scholarly rank of Al-Kal ‘  are presented. After presenting his 
personal features, an introduction and research analysis of his book “Al-
Iktif ’ fi Magh z  Al-Mu tafá wa Al-thal thah Al-Khulaf ’ ” is given. 
Al-Kal ‘  was a great scholar and authentic S rah writer. He got 
knowledge of Had th from Abul ‘At ’. He attended the lectures of various 
scholars of Had th such as Abul Q sim bin Al-Jaysh, Abu Bakr bin Jadd, 
Abu Abdull h bin Zark n, Abdull h bin Fakhkh r, Abu Muhammad bin 
Jamh r, Najbah bin Yahy . Many great scholars of Had th such as 
Q  T nas were his pupils and brought his knowledge to far off 
countries. Al-Kal ‘  wrote many books on Had th and S rah. Ibn 
Farh n, Abul Abb s and many other scholars have praised and paid tribute 
to Al-Kal ‘  in their works. Main objective of the book under discussion, 
Al-Iktif ’, is to disseminate knowledge of S rah and Had th prolifically. 
Al-Kal ‘  has kept in mind the caution and the principles of S rah writing 
derived from the Holy Qur’ n. 

Sulaym n Bin M sá has a great quality of writing S rah books. He 
can be called a born scholar and a writer. His quest for knowledge took him 
in different cities and he gained the best of knowledge and intellect that can 
be seen in all of his writings. He can be called a preserver and a protector of 
S rah literature. He is considered the most honored and dignified person 
among the scientific and cultural tradition of Andalusiyah. This article 
proves his abilities, qualities and excellence of work. 

 
Keywords: Al-Kal ‘ , S rah, Had th, Al-Iktif ’, Tribute, Dissemination 
of S rah, S rah writers, history of Makkah. 
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A Brief Life History of the Author: 

Abu Al-Rab ‘ Sulaym n Bin M sá was a great scholar and S rah 
writer of Andalusiyah—the Muslim Spain. In his age, S rah writing had 
become very strong and diversified through its evolutionary stages. Al-
Iktif ’ fi Magh z  Al- Mu tafá is a fine representative of that age. 
Introduction and analysis of this book is given as under: 

His full name was Abu Al- Rab ‘ Sulaym n Bin M sá bin S lim 
bin Has n bin Sulaym n bin Ahmad bin Abd Al-Sal m Al-Himyar  Al-
Kal ‘  Al-Andalus  Al-Balnas . 

In Hid ya tul ‘Arif n, it is written as S lim bin Ibr h m Al-
Gharn t  Al-M lik (1). He was a born scholar only for compilation, 
preservation, achievement and dissemination of knowledge and Arts. 
According to Zahab , he got knowledge of Had th from Abul ‘At ’ bin 
Naz r Abul Hajj j bin ’Ay b of Balansiyah. He satisfied his thirst for 
knowledge in various cities from Abul Q sim bin Al-Jaysh, Abu Bakr bin 
Jadd, Abu Abdull h bin Zark n, Abdullah bin Fakhkh r, Abu Muhammad 
bin Jamh r, Najbah bin Yahyá and many other scholars. Abul Abb s bin 
Maza and Muhammad Abdul Haqq ‘Azd  and the others gave him 
authority letters(2).  Mu tafá Abdul W hid, a researcher, has mentioned the 
names of Abu Abdullah bin N h and Abul Khatt b bin W jib as his 
teachers and included them in the list given in the preface of the book— Al-
Iktif ’(3). 

He had also a great quality of preaching and disseminating of 
knowledge. His pupil Q  T nas Abul Abb s Ahmad bin Gham z and 
a large number of people got the knowledge of Had th from him in Balnia, 
Marsiyah, Granada, Seville, Malqah, Mabtah and Daanbah. His large 
Library proves his deep knowledge, memory and his keen interest in studies 
and Arts(4). 

He got hurt by the enemy at Anishah, nine miles away from the city 
of Marsiyah, and was martyred on 20 DhilHajj 634 Hijrah(5). Zarkal  states 

____________________ 

(1)  Al-Ghabr n , A. A. (1979). Al-Dariyyah f  man Urifa min al-Ulam  fi al-
Mi’ah al-Sabi‘ah. Bayr t: Daar ul Afaaq Jadid. 

(2)  Dhahab . (n.d.). Tadhkirah Al-Huff . 

(3) Mu tafá, A. (1367Hijrah). Muqaddamah  Al- Iktif ’. In Al- Iktif ’ (pp. IV-XI). 
Bayr t: Al-Hil l.  

(4)  Dhahab . (n.d.). In Tadhkirah Al-Huff  (p. 963). 

(5)  Dhahab . (n.d.). In Tadhkirah Al-Huff  (p. 964). 
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that he had the emblem of Isl m in his hands at the time of his martyrdom 

(1). 

Author’s Interest in writing, research and work: 

He brought research to light through his literary insight and deep 
interest in studies. His command of Islamic studies, creative and research 
oriented disposition and suitable and ideal academic environment of 
Andalusiyah urged him to writing and thus he continued to write books 
throughout his life. His command on religious knowledge is evident from 
his works. A few of his books are as under 

1. Al-Iktif ’ fi Magh z  Ras l Allah (S.A.W) wa Al-Khulaf ’ Al-
thal thah (4 Volumes). 

2. Kit b fi Akhb r al Bukh r  wa S rah. 

3. Kit b Al Arba’ n(2). 

4. Diw n Ras ’il Al-Had th. 

5. Diw n Al-Shi’r. 

6. Al-Musalsal t wa al-Insh d t. 

7. Nukta Al-Amth l Wa Nafshata Al-Sahr Al-Hil l(3). 

8. Jani Al-Ratab fi Sani Al-Khatab (30 sermons of Juma wa Eidain). 

9. Jehd ul Nāsih fi Ma’arizah Al-Ma’arr  f  Khutbah Al-Taqsih 

10. Mafawa ah tul Qalb ul Alil wa Manahiza tul Aml Al-Tawil(4). In 
Hadya tul Arifeen, this book is mentioned as “fi Manahiza tul Aml(5).  

 

A Tribute to the Author by the Scholars: 

 Al-Kal ‘  can verily be called the preserver and protector of 
S rah literature of Andalusiyah. Historians think him authority on various 
disciplines such as Had th, S rah, Papers of the Arabs, phenomena and 
Tradition. He had a keen interest in Arabic literature. He earned a great fame 
in different disciplines of Arts and Sciences. He was the most honoured and 

____________________ 

(1) Zarkali, K. (n.d.). I‘l m al-Qam s. Bayr t: D r al-ilm Al-ml y n.  

(2)  Faw t Al-Wafiy t. (n.d.), Al-Nabahi, A. B. (n.d.). In T r kh Qu t Al- 
Andulus (p. 119). 

(3) Baghd d , Isma‘ l P sh . Hay t Al- ‘ rif n (p.399).  

(4)  Al-Muqr , S. A. (n.d.). Nafa  Al-Tīb min Ghu n Al-Andalus Al-Rat b. 

Bayr t: Dar al-Kutab Al-‘Arab . 

(5) Al-Baghd d . (n.d.). Hadiyat Al-‘ rif n.  
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dignified person among the scientific and cultural tradition of Andalusiyah. 
Various scholars paid much tribute to him. Some of them are as follows: 

 Ibn Farh n (799 AH) has mentioned him as adroit Tradition writer 
and critic. He recognized him as a literary figure, orator, writer and 
an expert controller of commandments with tradition. He also relates 
that Allah had bestowed him with justice and dignity(1). 

 Abul Abb s has recalled him, as jurist, writer and expert of Had th 
and a scholar. He was famous for cognition of Rij l, knowledge of 
Tradition and perfect discipline and as well as an expert critic and 
reviewer. The scholarly and research oriented environment of 
Andalusiyah kindled his taste for literature and knowledge. 
consequently his personality reached the standard of an 
encyclopedia(2). 

 Muhammad Sh kir Al-Katb  has praised him, that he had great 
patience in the field of Tradition and other disciplines. Muhammad 
Sh kir introduced him as Im m H fiz and ‘Arif bi Al-Jarh wa Al-
Ta’d l. He had a great fame for literature and rhetoric. He talked to 
the kings in meetings and became adoration of the forums. He was 
also the author of very useful books(3). 

  Abdul M lik Al-Mar kish  has mentioned him as an orator for 
his supremacy in knowledge, and had a great command of literature4. 

 Jal l Al-D n Al-Suy t  called him Muhaddith of Andalusiyah, 
Im m H fiz and a pious scholar(5). 

 Ibn ul Hamm d has recognized him as Al-H fiz ul Kab r, Al-
Thiqah and Sahib Al-Tasan f. According to Ibn ul Hamm d, he 
was unparalled in literature, rhetoric and perfection of knowledge(6). 

He was matchless in essay writing and he had been appointed justice 
for some time(7). 

____________________ 

(1) Ibn Farh n. (n.d.). In Al-D baj Al Muzhhab (p. 200).  

(2) Al-Ghabr n . (n.d.). In Unwan Al-Dariyah (pp. 279-280). 

(3)  Al-Kat b . (n.d.). In Faw t Al-Wafy t (pp. 80-81). 

(4) Al-Mar kish , A. (n.d.). In Al-Zayl wa Al-Takmilah (p. 81). 

(5)  Al-Suy , J. (n.d.). In abq t Al-Huff  (p. 500). Bayr t: Dar ul Kutab Al-
‘Ilmiyah. 

(6) Hanbli, I., & Abdul Haii, A. (n.d.). In Shazrart ul Zahab fi Akhbaar min zahab. 
Bayr t: Daar ul Afaaq Jadeed.  

(7) Zarkal . (n.d.). In Al-A‘al m (Vol. 3, p. 199).  
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 Kah lah has mentioned him as historian, author and an orator(1). 

 Im m Zahab  has recognized him as h fiz of Had th, a perfect 
scholar and eloquent Muhaddith. He was very fond of knowledge of 
Tradition and learning. He was expert analyst and had a great 
knowledge of date of birth and death of the narrators of Had th. He 
superseded his contemporaries in the art of Rij l. He was forceful in 
literature, famous for rhetoric and unique in writing and journals. 
Zahab  says that he had never seen such a gentle, stately, dignified 
and superior person as Abu Al-Rab ‘ Sulaym n. He was the 
embodiment of virtues. He consummated memorization of 
Had th(2). 

 Abu Al-Hass n Bin Abdull h states that Abu Al-Rab ‘ Sulaym n 
was ostensible and finest morally. Nabah  has appreciated him for 
his discipline, literature, oratory and rhetoric with reference to the 
author of “Takmilah”. He considers him as the author of many useful 
books(3). 

 Muqr  has praised him, in his book “Nafah Al-Tayyab”, for his 
expertise and literary capabilities and his writing “Ahk m Ma’ Al-
Asn d(4). 

 The author of “Takmilah” has acknowledged his scholarly insight, 
dignified personality and the finest resonating(5). 

 Al-Iktif  was published as a result of the research work of  Mu tafá 
Al-W hid. The author of Al-Iktifa’ portrayed him as a unique 
literary personality. He calls him H fiz, Muhaddith, writer, poet and 
a warrior. He fought not only with pen and oratory but with the 
sword also. In events of S rah, he opined just to resolve 
differences(6). Shibl  has called the book “Al-Iktifa’ as multi 
reference book(7). 

____________________ 

(1)  Kah lah, U. R. (n.d.). In Mo‘jam Al-Mu’allif n (p. 277). 

(2)  Dhahab . (n.d.). In Tadhkirah Al- Huff z (p. 964). 

(3) Al-Nabah . (n.d.). T r kh Quz t Al-Andalus (p.119).  

(4)  Muqrr . (n.d.). In Nafah Al- b (Vol. 6, p. 218). 

(5) Al- Mar kish , A. (n.d.). In Al-Zail wal Takmilah (p. 88).  

(6) Mu tafá, A. (1367Hijrah). Muqadama tul Iktifa’. In Al-Iktifa’ (pp. IV-XI). 
Bayr t: Al-Hilal.  

(7)  Nu‘m n , S. (1986). In Seerah tul Nabi (SAW) (Vol. 1, p. 37). Lahore: National 
Book Foundation.Muqadama tul Iktifa’. (n.d.). 
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From the consensus and unanimous evidence by the authorities of 
knowledge and learning, it is clear that achievement and dissemination of 
knowledge was the real provision of Al-Kal ‘ . His mission was 
preaching the S rah of the Holy Prophet (S.A.W). His book “Al-Iktifa’ 
reflects his scholarly insight. It shows that the honourable writer believes 
that the personality of the Holy Prophet (S.A.W) is the center of devotion 
and love and a source of Faith and Belief. 

Introduction to the Book Al-Iktifa’: 

Historians and biography writers have mentioned various names of 
this book. These names are as follows: 

1. Kitab Al-Iktif ’ fi Magh z  Ras lill h (S.A.W) wa Magh z  al 
thal thah Al-khulaf ’, 

2. Al-Ikt fa fi Magh z  Al- Mu tafá wa Thalatha Al-Khulaf ’, 

3. Kit b Al-Iktif ’ bim  Ta ammanah  min Magh z  Al-Ras l 
(S.A.W) wa Magh z  Al-thalatha Al-Khulaf ’ (4 vol), 

4. Al-Ikt f  f  S rah Al- Mu tafá (S.A.W) wa min B d Al-
Thalathah tul Khulaf (1) 

5. The first part of this book is published and the remaining is in 
manuscript form(2). 

6. According to Dr Nis r Ahmed, this book with correction and notes 
was published by Henri Masse (Professor at the Algerian College, 
Algeria, Ust z Al-Kulliyah Aljaz ’iriyah, Aljazair) in 1931 in 
Paris(3). Al-Iktif  fi Mazgh zi Al- Mu tafá wa Thalatha tul 
Khulaf ’ is the representative book of Q  H fiz Sulem n Bin 
M sá Al-Kala‘i. There are many manuscripts of this book in the 
libraries throughout the world. It has also been published at Cairo in 
1992(4). 

Objectives of the Book: 

The author has mentioned a few objectives of the book in its preface. 
These are as follows: 

____________________ 

(1) Al-Nabah . (n.d.). T r kh Qu t Al Andalus (p.119).  

(2) Al- Mar kish , A. (n.d.). In Al-Zail wal Takmilah (p. 81).  

(3) Ahmad, Dr Nisar. Islami Undlus Mein Seerat Nigari ka Irtaq, Undlus Ki Islami 
Meraas (p.154).  

(4) Quarterly Ta q q t e Isl m  (Vols. January-March 1992). (1992). Ali Garh, 
India.  
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1. A prolific dissemination of the S rah of the Holy Prophet (S.A.W). 

2. To compile chronologically through research the holy ancestry, place 
of birth, ideal attributes, great characteristics, miracles and 
Magh z  of the Holy Prophet (S.A.W). 

3. To describe, with brevity, important events of the life of the Holy 
Prophet (S.A.W) with cohesion of tradition. 

4. To attract people unto study of the S rah of the Holy Prophet 
(S.A.W) for their benefit and guidance. 

5. To anticipate reward and salvation from Allah Almighty on 
dissemination and propagation of the S rah of the Prophet 
(S.A.W)(1). 

Verity of the Manuscript: 

The researcher Abdul W hid published the final manuscript after 
comparing the four earlier manuscripts of Al-Iktif . 

1. Manuscript of D r Al-Kutub,Egypt Acc.No. 2074, Pages: 224, 
written in 826 A.H. 

2. Manuscript of Maktabah Taymuriyah, Egypt. Vol.1.Acc. No.1557, 
Pages: 380, written in 1089. 

3. Manuscript of D r Al-Kutub, Egypt Acc.No. 2653, Pages: 308, 
written in 1171 A.H. 

4. Manuscript of D r Al-Kutab, Egypt Acc.No.5036. 

Al-Iktif  is a unique book in its style and subject. In art of transcript 
writing of the S rah and Maghazi, Al-Kal ‘  is considered as a pioneer of 
the modern style of writing. Mu tafá Abdul Wahid has anticipated in the 
preface of the book that the remaining parts of this book will be published 
through another research in the future(2). 

Sources of the Book and its Features: 

Al-Kal ‘  kept in mind the following books:  

 Al-Mughazi by M sá bin Uqba (141 A.H). 

 Al-Mub’is by Waqdi (207A.H). 

 Al-Mughazi Al-Ansaab Quraysh by Zubair bin Abi Bakr (156A.H). 

____________________ 

(1) Mu tafá, A. (1367Hijrah). Muqadama tul Iktifa’ (p.7). 

(2) Mu tafá, A. (1367Hijrah). Muqadama tul Iktifa’ (p.15).  
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 S rah by Ibn e Hashaam (218 A.H). 

Al-Kal ‘  used the formulation of W qid ’s Al-Muba’is1. Al-
Iktif  is bejeweled with the gems of events from S rah of the Prophet 
(S.A.W) and it is also a unique achievement in the field of research. In the 
book under study, the principles of examination and rejection/acceptance of 
the tradition are followed promptly. The author has acted upon the rules that 
nothing will be left that has descended from the Holy Prophet (S.A.W) and 
nothing will be accepted that is contrary to the Sunnah. Allah Almighty has 
said in the Holy Qur’ n as: 

 ﴿َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانتَـُهوا ﴾( 2)
And whatever the Messenger gives you, take it, and whatever 
he forbids you from ,abstain (from it) 

Hence, just the above mentioned verse from the Holy Qur’ n is 
enough for obligation of great caution in S rah writing. Thus in this book, 
all the measures of prudence and caution are taken promptly. The phrases 
are timely and information are very useful. The events are described with 
brevity and conciseness. The chapters are in a logical order.  

Unique Literary Style: 

The book is short and its one volume has been accessed. Its literary 
style and its brevity and comprehensiveness compensate the shortness. This 
book is the essence of the deep study of the author and indicates his 
adeptness and maturity of thought and vision. The author is very cautious 
and his writing is free from redundancy and deflation. The field of S rah 
writing is such a literary voyage that the traveler has to keep in mind, very 
cautiously, the dissemination of knowledge and its difficulties. He should 
keep balance between dissemination of and concealing of knowledge. (3) 

 ((َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمًِّدا)) (4 )
The person who personally attribute of lie to me  

  ((بـَلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آيَةً )) (5 )  
Convey to everyone from me if it is only verse.  

____________________ 

(1)  Mu tafá, A. (1367Hijrah). Muqadama tul Iktifa’ (p.2-4). 

(2) Al-Quran 59:7.  

(3) D r , I. H. (n.d.). Bayr t: Dar ul Kitab.  

(4)  Ali Al-d n,Im m, Muhammad bin Abdullah, Mishk t, kit b Al-‘ilm(vol 1,p 
132), Maktabah Rahmaniyah, Lahore. 

(5)  D rm , Imam Hafiz Abdullah bin Abdur rehm n(255 Hijrah) , Sunan D rm  
(vol 1,p25 ) daar ul kitab ul arabi Bayr t 
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He must be cognizant of the warning of and advice of (Daari) He is the 
addressee of the warning  

   ﴿ َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكذََّب بِاْلَحقِّ ِإذْ  َجاء﴾( 1)  
Then, who does more wrong than one who utters a lie against Allah and 
denies the truth ,when it comes to him  . 

and the promise of  
  ((َنضََّر اللَُّه َعْبًدا َسِمَع َمَقالَِتي َفَحِفَظها َوَوَعاَها))(2)

“May God bless him, who listened to my saying, preserved it, and 
learned it.” 

at the same time. He cannot pass through this path safe and sound 
without recognition and support of Allah Almighty. This fact is cause of 
honour for the author that he fulfilled his task successfully and covers all the 
important events(3). 

In this book, the section about conquests by the Caliphs is better than 
that of Holy wars of the Prophet (S.A.W) because the Magh z  are 
described briefly and the chapters about conquests are given in detail. 
All mah R ghib Al-Tabb kh says that the part of this book was published 
in Algeria and a manuscript of this book is present in the library of Halb. Its 
accession number is 252 and it is mentioned in the catalogue of the library 

(4). 

ARTICLES ON S RAH IN AL-IKTIF ’: 

Ancestry of the Holy Prophet (S.A.W): 

Ancestry of the Holy Prophet (S.A.W) is mentioned in the book at 
pages 9 to24. It is described in detail that Allah Almighty Himself arranged 
for the protection of the holy and modest ancestry of the Prophet (S.A.W). 
Allah chose the clan of Quraysh for the birth of the Prophet (S.A.W). The 
descent of the Prophet (S.A.W) from holy loins to modest womb was by 
Allah Almighty and the descent of the Prophet (S.A.W) up to ‘Adn n is 
agreed by all. The ancestry from ‘Adn n to Ism ‘ l (A.S) is different. 
There is complete description of the descendants from ’Adn n to 
‘Abdull h and their life history. In the book, the dialogue between Allah 
and the Prophet Moses (A.S) to mention the grace of the Prophet (S.A.W) 
has been beautifully depicted. There is complete introduction to the ancestry 

____________________ 

(1) Al Quran (39:34) 

(2)  Holy Qur'an, 24:32.  

(3) Mishk t, B b Ul Ilm (Vol. 1). (n.d.).  

(4) Khalid, A. M. (1994). Urdu nasr mein Seerat e Rasool (SAW). Lahore: Iqbal 
Academy. 
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of the Holy Prophet (S.A.W) up to the page 34. There is brief introduction to 
the esteemed Syyidah ’Aaminah (Mother of the Prophet) upto page 43.  

History of Makkah, The Holy Ka‘bah and reverence of Haram: 

Description of population of Makkah, construction of Ka‘bah is 
given at pages 45 to 87. In the beginning, verses 96-97 from Surah ’Aal 
Imr n have been given and it has been mentioned that The Holy Prophet 
(S.A.W) said, “The Holy Ka‘bah was constructed before all”. 

Then, construction of The Holy Ka‘bah by The Prophet Ibrahim 
(A.S) and settlement of His family in Makkah has been described with 
reference to the Holy Qur’ n 14:37-38. The events of youth of The Prophet 
Ism ‘ l (A.S), his marriage, divorce and the second marriage, settlement of 
clan of Jurham, respect and service of the wife of The Prophet Ism ‘ l 
(A.S) to The Prophet Ibrahim (A.S) have been described up to the page 58.  

 At page 63, there is description of offering of Hajj by The Prophet M sá 
and Har n (A. S). There are descriptions of death of the Prophet Ibr h m 
(A.S), transfer of guardianship of Ka‘bah to the Prophet Ism ‘ l (A.S) 
battles between clan of Jurham and Qatura and guardianship of The Holy 
Ka‘bah to clans of Kinana and Khuza’ah upto page 66. 

Custody of Ka‘bah to Clan of Abd Al-D r, Death of Qusayy, 
Description of Pledge: 

From page 87 to 91, custody of Ka‘bah to clan of Abd Al-
D r,Qusayy’s advice to Quraysh for hospitality, service of Quraysh to the 
pilgrims, death of Qusayy and regaining of custody of Ka‘bah by the clan of 
Abd Mun f from the clan of Abd Al-D r has been described in detail. 
There is also description of commitment of mutual help, their reconciliation 
with the clan of Abd Al-D r and significance of truce in Islam and the 
whole event of Hilf Al-faz l has been completely described in detail. 

Days of Ignorance, Arab Lands, the Jews and the Christians: 

The author states certain characteristics of Quraysh at page 91-104 
and tells that with the passage of time, innovations and customs such as 
“Bah rah”, “Saa’ibah”, “ eelah” and “H m” ( حام ،هصيلو  ،ه سايب ،ةبحير   ) became 

in vogue. They brought from Syria the idol of Hubble and installed it in 
Haram. He further states about arrival of the Jews from Yemen to 
Mad nah, invasion of king ‘Amr bin Talh  on Haram. The beginning of 
the cover of Ka‘bah ( هغالف کعب ) has also been stated up to the page 104. 
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Najr n, in Arab, was the center of Christianity. Abdull h bin 
Sh m was the chief of Christians. About Fymun’s miracle, worship and the 
event of “Owners of the Grooves” (اصحاب االخدود) . 

The event of opening of graves of the martyrs of ’Uhud, during the caliphate 
of Hazrat ‘Umar, and their bodies being fresh are described briefly.It has 
been stated that the palace of Caesar cracked and the fire in Zoroastrian 
temple extinguished on the birth of the Holy Prophet (S.A.W) described in 
detail upto page 122. 

Occupation of Abyssinia on Yemen and the Owners of Elephants  

Invasion of Abrah on the Holy Ka‘bah ( الفيل اصحاب ) has been describe 

in detail at page134. Poetry about this invasion and sending of commission 
by the people of Yemen to the Caesar of Rome and its results are described 
up to the page 145. 

Descendants of Qusayy: 

Visit of Nadwah Hijabah to Abd Mun f son of Qusayy and his stay 
with clan of Abd Al-D r, rivalry of clan of Abd Shams with clan of 
H shim, marriage of H shim with Salmá bint ‘Amr, birth of Abdul 
MutT lib and the nomenclature of word “Abdul MutT lib”, all such events 
have been given up to page 154. 

Excellence of Abdul MutT lib and Abdullah: 

From page 155 to 166, exodus of clan of Jurham from Makkah, 
plugging of the well of Zamzam, the commandment to Abdul MutT lib to 
dig it up, beauty, grace and modesty of Hazrat Abdullah, marriage of 
Abdullah with Hazrat ’Aaminah, posthumous birth of the Holy Prophet 
(S.A.W)-all these events have been stated up to page 166. 

Holy Birth and Events of Early Childhood: 

At page 167 different events such as the holy birth of the Prophet 
(S.A.W), awareness of the Jews about the birth of the Prophet (S.A.W), 
crying of Satan, Abdul MutT lib being informed about the birth of the 
Prophet (S.A.W), the dream of Abdul MutT lib that a golden chain 
emerged from his back, naming of the Holy Prophet (S.A.W) as Muhammad 
(S.A.W), many people also named their boys as Muhammad. Nursing of the 
Prophet (S.A.W) in clan of Sa’d (سعد بنو), incision of chest ( صدر شق ), at 

Hal mah Sa’diyah’s (God be pleased with her) home. Miraculous growth 
of the Prophet (S.A.W), Calling the Prophet himself as prayer of the Prophet 
Ibr h m (A.S) and promise of the Messiah, presumption of clan of 
Haw zin to kill the Prophet (S.A.W) in childhood, Protection of the Prophet 
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(S.A.W), death of his respected mother, sponsoring by his grandfather and 
un natural events of the life of the Holy prophet have been described up to 
page 187. 

Prophecy of Sayf bin Z  Yazn: 

The author has stated, at pages 178-180, a long dialogue between 
Sayf bin Z  Yazin and Abdul MutT lib with reference to Dal ’il Al-
Nubuwwah Abi Na‘ m ( نعيم ابی ةدالل النبو  ) which tells a prophecy about the 

birth of the Prophet (S.A.W). The service of water carrying ( هسقاي ) after the 

death of Abdul MutT lib transferred to Hazrat Abb s (R.A). is given at 
page 179. 

 

 

Support of Abi T lib: 

At pages 189-204, it is stated that The Holy Prophet (S.A.W) was 
brought to Abu T lib’s house after the demise of his grandfather. His first 
journey to Syria and second journey escorted with Hazrat Maysarah, the 
marriage of the Holy Prophet (S.A.W) with Hazrat Khad jah, children, then 
death of all male children, supplementary description of Hazrat M riyah 
Qibtiyyah, prediction of Warqah bin Nawfil about Prophecy are given at 
page 204. 

Reconstruction of the Holy Ka‘bah and Innovations in Hajj 

At pages 205-212, poor condition of the Ka‘bah, reconstruction of the 
Ka‘bah, Quraysh’s fear from demolishing the old building of the Ka‘bah, 
conflict of installing the Black Stone (حجراسود), suggestion from Umayyah 

bin Mugh rah that one who entered the Haram first in the morning would 
be the mediator, the foremost cover of the Ka‘bah by Hajj j bin Y suf, 
Quraysh’s conceit of ignorance. Abandoning of stay at Arafah ( هعرف وقوف كتر  ), 

their correction by the Prophet (S.A.W) and the Holy Qur’ n is described in 
detail. 

About Priesthood and Guardian Angels: 

It is stated by the author at pages213, that close to the time of advent 
of Prophethood, there was strict security guard on the Heavens by the 

guardian angels. There are references of جن سوره  that the Jinn came to the 

Holy Prophet (S.A.W). There has been a long Had th, without any 
reference, about priesthood at page 215-216. 
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The author describes that Lahīb bin M lik had heard an unseen 

voice endorsing the truth about the Holy Prophet (S.A.W). He narrates that 
one named Mu‘ dh heard an unseen prophecy.The poetic references are 
also given, at page 233. Most of the stories are written with reference to Ibn 
Is’h q. 

The Jews waiting for the advent of the Holy Prophet: 

It is stated at pages 233-236 that the Jews had been waiting for the 
advent of the Holy Prophet. Regarding this, the story of clan of Abdul 
Ash’hal Ibn Lahibaan that he emphasized the Jews to believe in Muhammad 
(S.A.W) but the Jews did not accept it prejudicially.  

Praise of the Holy Prophet in the Bible: 

Many travels of Abu Sufyān and Umayyah bin Abi alt to Syria, 

Yemen and Abyssinia, their meeting with Christian priests and their explicit 
predictions about the Holy Prophet (S.A.W), the qualities of the Prophet 
(S.A.W) and monotheistic poetic verses from Warqah Bin Nawfil, Zayd’s 
poetic verses about the Holy Prophet (S.A.W) and the Prophet’s Syriac 
name to be Mohemnaa and mentioning of characteristics of the Holy 
Prophet in Bible are all described at pages 261-264. 

Raising to Prophethood: 

The author has stated at the pages 262 -279, that the age of the Holy 
Prophet was 40 at the time when Allah bestowed him with Prophethood. He 
further describes the Prophet’s being at home in solitude, trees and stones 
offering sal m to the Prophet (S.A.W), His meditations in the cave of 
Hir ’, first revelation in Hir ’, seeing the angel Gabriel for the first time, 
descent of Qur’ n from the Protected Register (محفوظ�  to the earthly (لوح

heavens, Hazrat Khad jah’s embracing Islam, halt of Revelation for a 
while, revelation of Surah Wa uhá (والض��), obligation of Nam z, 

teaching of Ablution (وضو) by Gabriel (A.S) to The Holy Prophet (S.A.W), 

Hazrat ‘Al ’s (R.A) embracing Islam, Abu T lib’s bequest to Hazrat ‘Al , 
on seeing him saying parayer, to support the Prophet (S.A.W), The 
Prophet’s adopting Zaid, Abu Bakr’s conversion to Islam, names of people 
converting to Islam on Abu Bakr’s call, names of the first and foremost 
people converting to Islam( السابقون�االولون ). 

Declarative Call for Islam, Delegation of the Quraysh, Open 
Violence: 

At pages 301-302, Hazrat Hamzah’s acceptance of Islam, ‘Utbah’s 
arrival as well-wisher of The Holy Prophet (S.A.W). The Holy Prophet 



Research Journal Al Ba rah (Vol.5, Issue:1)  14 

recited to him the verses from حم السجده and he was taken aback. The Infidels 

offered the Holy Prophet wealth, women, power and pelf in return of leaving 
the call for Islam. The Prophet (S.A.W) did not accept their offer. At pages 
306-312, pointless and unsubstantial questions and objections from the 
Infidels, demand of sensory miracle are described in detail. The unbelievers 
accused that a person named Rehman of Yemen taught the Holy Prophet 
(S.A.W) Qur’ n. Abu Jahl tried to attack the Holy Prophet and then he 
became much terrified. Quraysh’s contact with the Jews, three questions 
about soul, Zul-Qarnayn and the story of Khizar (A.S) that they had got 
from the people of the Book. The prophet (S.A.W) did not say “In sha 
Allah” that resulted in halt of Revelation. Then, Sura Al-Kahaf descended 
and the questions from the Quraysh were answered. The Quraysh became 
desperate and they used to make noise in recitation of the Qur’ n. Mocking 
at the verse عشر ةتسع اهعلي  (Al-Mudassir) from the unbelievers and the 

commandment from Allah to recite the Qur’ n in moderate voice. 

At pages 313-316, there is description of violence on Abdullah Bin 
Mas‘ d, from the Infidels, Secret listening of Akhnas bin Shar q and Abu 
Jahl to the recitation by The Holy Prophet, impressed but not converted to 
Islam. They met each other and felt ashamed and decided not to listen to the 
Qur’ n again and then came again to listen to the Qur’ n. This happened 
three times. Extreme violence on the Muslims from the unbelievers, 
liberating of many of the Muslim slaves and maid servants by Hazrat Abu 
Bakr are also described. 

Migration to Abyssinia: 

Complete narration of migration to Abyssinia is given at pages 320-
333. Both the migrations are discussed together. The author has given only 
ten names of the first migrators. The migration of other 83 persons is given 
in just one line. Poetic verse of Abdull h bin H rith and Uthm n bin 
Ma ’ n by the name of Umme Salmá, with reference to Ibn Hish m is 
described by the author. The Holy Prophet praying Naj sh ’s funeral in his 
absense.( هجناز  نماز هبانئغا ) 

Conversion of Hazrat ‘Umar (R.A) and Sha’b Abi T lib: 

At pages 334-363, the author has described two incidents of 
conversion of Hazrat ‘Umar (R.A) to Islam. One that is present in all books, 
All mah Kal ‘  calls it tradition from the people of Madina but it has no 
reference. The other incident is that Hazrat ‘Umar once heard The Holy 

Prophet (S.A.W) reciting Surah Al-H qqah ( هالحاق ةسور ) at night in Ka‘bah; 

impressed and embraced Islam; The Prophet (S.A.W) prayed for him and in 
the morning, Hazrat ‘Umar declared his conversion to Islam before the 
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Unbelievers. They fought with him and Hazrat ‘Umar combated them. The 
author has mentioned the reason of Revelation of certain Qura’nic 
injunctions about Sha’b e Abi T lib. Kal ‘  has called beleaguering of the 
Muslims in Sha’b e Abi T lib as reaction of migration to Abyssinia, 
conversion of Hamza and ‘Umar (R.A).  

The Infidels called The Holy Prophet (S.A.W) muzamum (we seek 
the refuge of Allah) instead of Muhammad. In this concern, the author has 
described the events of Revelation of certain Qura’nic verses  Sura)  الغرانيق العلی

Najm) to denounce enemies of Islam such as Umayyah bin Khalf (Abu 
Lahb), Umme Jam l, Na r bin H rith and Wal d bin Mugh rah. In the 
end, the incident of successful struggles of Hash m bin ‘Amr, aheer bin 
Umayyah Mo’otim bin Udayy, Abu Al-Bakhtar  and Zam’ah bin Aswad 
for the nullification of testament of Sha’b e Abi T lib is described at page 
363. 

Conversion of Tufail Bin Umro to Islam, Story of Rakkana, and 
Revelation of certain Verses: 

The story of refraining of Tufayl Bin ‘Amr from embracing Islam, 
the determination of the period of prohibition of wine, Aa’shi’s praise of the 
Holy Prophet in verse , refusal of paying to many people after purchase of 
goods, The Holy Prophet received payment from him and gave it to the 
deserving. Naj sh  embraced Islam and Revelation in his glory, objections 
to The Holy Prophet (S.A.W) by the enemies of Islam and revelations 
concerning these objections are described up to the page 376. 

Al-Isr ’, Mi‘r j and Death of Abu T lib and Khad jah (R.A): 

Different traditions about Al-Isr ’ and Mi‘r j are given with 
citation. The whole incident is described as in the other books on S rah but 
two facts are additional. The one that a few newly converted became 
apostate and the other that Hazrat Abu Bakr demanded him of signs of Bayt 
Al-lahm. The verse from S rah Ban  Isr ’ l was revealed to renounce 
these apostates. Witness of seeing the Prophets in the Heavens and of Eden 
and Hell. The qualities of the Prophet (S.A.W) told by Hazrat ‘Al  are also 
described. Obligation of Salah ( ةصلو  ), reduction of 50 prayers to 5 are given 

at pages387-388. The death of Hazrat Abu T lib and Hazrat Khad jah, and 
the cruelties of the unbelievers increased after this incident and Abu T lib’s 
bequest to Quraysh at his time of death is mentioned without any reference 
at page 349. 

At pages 395-399, the most difficult day of S rah of the Prophet—
the day at T ’if is described with reference to Ibn Is’h q, M sá bin 
Uqbah, Bukh r  and Muslim. 
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 Da‘wah to clans of Arabia:  

Various incidents of Da’wah to clans of Arabia in the season of Hajj and 
the bazaar of Ukkaz and their reactions are described at page 400-412. Abu Lahb 
followed the Holy Prophet (S.A.W) and opposed the preaching of Islam. The clans 
of Abdullah, Aais and Hanifa refused, Maysrah bin Masrooq, Iyaas bin Ma’az and 
the clan of Shebaan gave encouraging reply. Sometimes, Hazrat Ali and Hazrat 
Abu Bakr escorted the Holy Prophet (S.A.W). At page 410, The Prophet (S.A.W) 
addressed Hazrat Ali as Abul Hassan.These incidents are given with reference to 
Waqdi and ibn e Is’haq up to page 413 

Islam in Madina, Pledge of Uqbah I and II ( هثاني و اولی عقبی بيعت ) 

With reference to Ibn Is’h q, it is stated that during the season of 
Hajj, The Holy Prophet (S.A.W) preached Islam to the clan of Khizraj from 
Mad nah. This clan had heard the good news about the last Prophet from 
the Jews. Firstly the names of six persons and then of 12 persons who 
embraced Islam are given at page 414. The Holy Prophet appointed Mus’ab 
bin Umayr (R.A) as their teacher. 

At pages 419-429, the whole incident of Pledge of Uqbah the second 
is given in detail. 73 men and 2 women were included in them. At pages 
419-421, Bar ’ bin Ma’ar r of Madinah, saying prayer facing Ka‘bah is 
given. According to the research of AL-Kal ‘ , the verses 39-40 of Sur 
Hajj were revealed for the permission of first Jihad. Then migration was 
permitted. This ends at page429. 

Migration of the Holy Prophet and the Companions from Makkah 
to Medina: 

It is stated at page 429 -460, that the unbelivers separated Abu 
Salamah bin Asad from his family and children; Abu Salamah migrated to 
Medina; His wife was worried about him and their reunion after one year. 
The unbelievers occupied the houses of the migrators. The incident of 
migration of Hazrat ‘Umar and then continuation of migration of the 
believers to Medina are present at page 438. 

Then, the decisive meeting of the Quraysh against the Holy Prophet 
(S.A.W), arrival of Satan in guise of Sheikh of Najad and suggesting to them 
to make a group from all the clans and attack the Holy Prophet (S.A.W) 
unitedly, then their besiege of Daar ul Nadwah, making Hazrat ‘Al  sleep 
on the Prophet’s bed, and leaving of the Prophet (S.A.W) reciting Surah 
Yaaseen towards the Abu Bakr’s house are described at page 441. 

AT pages 442-461, there is description of the Prophet (S.A.W) 
reaching Hazrat Abu Bakr’s (R.A.) house. Companionship of Hazrat Abu 
Bakr (R.A) during migration, stay at the Cave of Thawr (غار ثور), spinning of 
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web by the spider, laying of eggs by the pigeons, and the growth of a tree, 
service of ‘ mir bin Fuhayrah and Abdullah bin Arayqa , Abu Bakr being 
afraid and The Prophet (S.A.W) consoling him, complete story of Sar qah 
bin Ja‘sham, Sar qah embracing Islam on the eve of the conquest of 
Makkah, poetice verses of Sar qah in glory of The Prophet (S.A.W), arrival 
of the Prophet (S.A.W) at Medina on Friday, 12 of Rab ‘ Al-Awwal, 
Ans r waiting for Him anxiously, reunion with Hazrat ‘Al  at Qub ’, 
leading the Jum‘ah prayer at colony of the clan of Sulaym, Ans r’s 
excitement for hospitality, stopping of the dromedary of the Prophet 
(S.A.W) near the house of Hazrat Ab  Ayy b Ans ri and stay of The 
Prophet (S.A.W) at Ayy b Ans ri’s house. 

 

 

Abominable attitude of the Hypocrites: 

Construction of the Masjid Nabv , hospitality of Hazrat Abu 
Ayy b, the Holy Prophet (S.A.W) avoiding garlic and onion, the first 
addresses of the Prophet (S.A.W), teaching of Az n to Zayd and ‘Umar 
(R.A) in dream, brief description of Medina Pact and Brotherhood, the 
incident of Abdullah bin Sal m’s conversion to Islam, extreme ill will and 
jealousy of the Jews, their conspiracy to revive the enmity with Islam, The 
Holy Prophet’s (S.A.W) preventing it in time,  

The hateful activities of Aws and the other clans and Revelations to 
renounce them are given briefly upto page 485. 

Story of the Delegation of Najraan and the Blessings of the Holy 
Prophet (S.A.W) 

Arrival of a delegation of 70 Christians from Najr n under the 
leadership of Abdul Mas  came to the Holy Prophet (S.A.W) in Masjid e 
Nabv , their questions to The Holy Prophet (S.A.W) about disposal of the 
Christ, and the Revelations of the concerning verses of the Surah l Imr n 
in answer, The call for Mub hlah from The Holy Prophet (S.A.W) to them 
and their flight are given at the pages 485-493. 

At the last two pages 493-494, there is description of outbreak of 
epidemics in Medina before the arrival of The Holy Prophet, the 
companions getting ill and with the blessings of the prayer of The Holy 
Prophet Medina became a healthy resort with moderate climate. With this 
the first volume of the book comes to an end at page 494. 

Summary: 
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The detailed introduction to the book “Al-Iktif ’ fi Magh z  Al- 
Mu tafá “by All mah Al-Kal ‘  gives the following points of view: 

1. When All mah was born, it was the ideal and rise time of compilation 
of S rah of The Holy Prophet (S.A.W) in Andalausiyah. 

2. All mah was H fiz of Had th, expert of S rah, critique of the 
Traditions, Scholarly narrator and adept in recitation of the Qur’ n. It 
means that he was a gifted scholar. He wrote this book on S rah in the 
light of his knowledge and grace. 

3. All the important events, places concerning S rah of The Holy 
Prophet are described comprehensively. 

4. The narration reflects perfection of Tradition, transfer of knowledge, 
literary grace and supreme Arabic style of writing in Andalusiyah 

5. The book is a unique, authentic, concise and informative piece of work 
on the subject of S rah of The Holy Prophet (S.A.W). It is still 
famous and popular.  
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Importance of evidence of DNA 

(In perspective of Islamic Jurisprudence) 

Dr. Altaf Hussain Langrial * 
  Muhammad Muslim** 

ABSTRACT 

DNA or Genetic fingerprinting technology is the topic of the day. It 
has revolutionized the forensic science. Islamic Jurisprudence has its own 
procedure and priorities of evidences, which mainly depend upon 
eyewitness, personal evidence and testimony .It was introduced in 1984. It is 
used in the identification of parentage, forensic sciences, treatment and 
diagnosis of diseases. The sequence of base pairs varies from person to 
person and the relativity of persons is identified by identifying the matching 
of base pairs. 

The Contemporary International Institutions of Collective Ijtih d 
have launched heavy discussions on this new evidence and reviewed 
relevant serious law making efforts based on it, which results in very 
valuable Fat w  and resolutions, regarding the use of DNA techniques, as 
evidence in criminal cases and its limitations and scope in Islamic 
Jurisprudence . 

This article discusses and concludes that the genetic fingerprinting 
technique should be used for the attestation of the cases related to it, along 
with the traditional way to acquire evidences, even though, it does not have 
self-sustaining priority, but depends upon other evidences for making a 
judicial verdict. Like other forensic evidences, it has also errors and 
intervening factors that limit its accuracy . 

Therefore, the decisions of crimes liable to ud d, Qi  and 
Diyyat should not depend only upon DNA fingerprinting. Thus, we can say 
that in the absence of stipulated evidences, rebuking punishment may be 
sentenced on the basis the evidence of DNA. 

Keywords: DNA, Genetic Fingerprint, Al-Ba mah Al-War thiyah, Crimes, 
ud d, Qi ,. 
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Introduction: 

DNA profiling technique was introduced in 1984 by Sir Alec 
Jeffrey’s at the University of Leicester in England and now several countries 
have organized national database of DNA.(1) It is a process of identification 
of a person that may be helpful in forensic science and has revolutionized 
the whole society. It is a process of identification of the Divine Code that 
All h had hidden in the form of genes in our cells. Like all other inventions, 
this invention also raised many questions about its implementation, validity, 
reliability and objectivity. Synonyms of this invention are DNA profiling, 
DNA testing, DNA typing and Genetic Fingerprinting. In Arabic it is known 
as (البصمة الوراثية) al-Ba mah al-War thiyah. It is used in the identification of 

parentage, forensic sciences, treatment and diagnosis of diseases.(2) The 
sequence of base pairs varies from person to person and the relativity of 
persons is identified by identifying the matching of base pairs. The loci of 
variable number tandem repeats (VNTRs) are closer to near relatives.(3)  

 In the term “DNA fingerprinting” the relation of “finger” is not 
specific to finger، but it is as common as other body parts and is used only to 

describe the uniqueness of a person’s identity as was done in the past by the 
fingerprints. Sample for DNA test can be taken from any body part. The 
Arabic word (البصمة الوراثية) al-Ba mah al-War thiyah is a word to word 

translation of “Genetic Fingerprinting”(4) . Dr A mad Mukht r describes it 
as “analysis of DNA from body tissues or body fluids so that a person can 
be identified”(5) . Medically it is defined as, “It is a technique used 
especially for identification (as for forensic purposes) by extracting and 
identifying the base-pair pattern of an individual's DNA”. (6) 

 In this process DNA molecule is extracted from samples collected 
from a crime site, then cut by enzyme scissors, analyzed and compared with 

____________________ 

(1) Diana M. Concannon, Kidnapping: An Investigator’s Guide (London: Newnes Ltd., 
2013)  p150. 

(2) Linda Forst John Dempsey, An Introduction to Policing Cengage Learning. (New York 
City: Cingage Learning, 2010)  469 

(3)  Adrian Linacre William Goodwin, Sibte Hadi, An Introduction to Forensic Genetics 
(Chichister, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2007) p 12 

(4)  Reinhart Pieter Anne Dozy, Takmilah al-Ma'ājim al-'Arabiyah (Baghdad: Wazārah al-
Thaqāfah wa al-'Ālam, Democratic Republic of Iraq, 1979-2000 AD)  361.  

(5)  Dr. Aḥmad Mukhtār 'Abd al-Ḥamīd 'Umar, Mu''jam al-Lughāt'l 'Arabiyyah al-
Mu'assrah, 1, (Cairo: 'Ālim al-Kutub, 2008)  214. 

(6)  Merriam Webster. Accessed Dec 19, 2014, 
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the already analyzed base pair sequence of the accused or a relative of the 
accused.(1)  

 All the living organisms are formed by tiny units called cells. Most 
of the cells have a nucleus that controls all the activities of the cell and 
hence becomes a control center for the cell. It has chromosomes in it that 
have DNA (Deoxyribonucleic Acid) and every DNA has genes that control 
specific characteristic of a person. These chromosomes are in the form of 
pairs, half of them are gained from the mother and half are gained from 
father and thus the person becomes an intersection of paternal and maternal 
characteristics. Although he or she may possess some characteristics quite 
different from both the parents, which is a direct result of genetic mutation 
or recessive traits of one of the parents that may become dominant by 
combining the genes of the same type from both parents. Recessive traits 
may not appear in parents and may appear in their child as is directed by the 
holy Prophet Muhammad ((S.W.A )): 

a rat Ab  Hurayrah Narrates that a man came to the Prophet 
((S.W.A)) and said, "O All h's Apostle! A black child has been born to 
me." The Prophet ((S.W.A)) asked him, "Have you got camels?" The man 
said, "Yes." The Prophet ((S.W.A)) asked him, "What colour are they?" The 
man replied, "Red." The Prophet ((S.W.A)) said, "Is there a grey one among 
them?' The man replied, "Yes." The Prophet ((S.W.A)) said, "Whence 
comes that?" He said, "May be it is because of heredity." The Prophet 
((S.W.A)) said, "May be your latest son has this colour because of 
heredity"(2) . 

About this ad th, Im m Nis ’  said: 

“Consequently, it is a decision made by The prophet 
((S.W.A )) not to deny the parentage of a child that is 
born at his bed except he claims that he has seen a 
dishonesty(3) .  

On the basis of DNA, cells are divided into somatic cells and germ 
cells. Somatic cells have same hereditary material from both the parents, but 

____________________ 

(1)  Encyclopedia.com, "Encyclopedia.com," (2005)  Accessed Dec 19, 2014 

 http://www.encyclopedia.com/topic/DNA_fingerprinting.aspx 

(2)  Ab  ‘Abdu’ll h Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 7, (Damacus: 
Dār Tawq al-Nijāt, 1422AH)  P53, Ḥadīth No. 5305; Ya'qūb bin Ish’aq bin Ibrāhīm al-
Isfrānī (D 316 AH) Ab  'Awānah, Mustakhrij Abī 'Awānah, 3 (Beirut: Dār al-
Ma'rifah, 1998)  216, Ḥadīth No. 4725.  

(3)  Ab  Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu'yb bin 'Alī al-Khurasānī (D 303 AH) al-Nisā'ī, 
Sunan al-Nisā'ī, 6 (Aleppo: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1986 AH)  179, Ḥadīth 
No. 3460.  
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germ cells have a half number of chromosomes. Human genome consists of 
approximately 25000 genes that contain about 3000000000 base pairs and 
they all form 46 chromosomes that are present in every somatic cell of a 
human. (1)The location specified for a gene is called a loci and every gene 
represents a specific trait or sometimes linked to more than one trait and 
some traits are controlled by more than one gene.(2)  DNA covers a small 
room in the microscopic cell and if it is extracted out from the nucleus, it 
may be two to three meters long.(3)  

Any cell from body parts that has nucleus can serve as a sample 
which may be taken from spit, semen, blood, flesh, tissues, hair etc. 
Forensics sample is generally taken from body liquids present on body, 
clothes or weapons.(4)  

Accuracy of DNA:  

Human DNA resembles 99.9% and the part that differs is very small 
in ratio (only 0.1%) that differentiates every person. This technique is so 
accurate that the chance of resemblance between two persons is only one out 
of 70 trillion except homozygous twins,(5)  whereas, human population is 
only six billion at this time. It is much more accurate and easy as compared 
to fingerprints. (6) Its laboratory trials show its accuracy 99.9 %, but the real 
life accuracy may be reduced as several intervening variables (Biases, 
affiliation, hatred, enmities) may involve. However its accuracy may be 
improved using multiple results and neutral laboratories.(7)  Therefore, in the 
presence of social intervening variables, the result of highly accurate 
laboratories is also considered 99.5% accurate, however, it may further 
reduce in the countries of the third world, where corruption and social evils 
are common.  

____________________ 

(1)  Nora Kearney & Alison Richardson, Nursing Patients with Cancer: Principles and 
Practice: Genetic Basis of Cancer (London UK: Elsevier Corporation, Kings College, 
2006)  74. 

(2)  Peter S. Harper, Landmarks in Medical Genetics: Classic Papers with Commentaries, 
Human Gene Mapping (London UK: Oxford University Press, 2004) 144 

(3)  Horace Drew Chris R. Calladine, Understanding DNA: The Molecule and How it Work 
(Cambridge, UK: Academic Press, 2004)105. 

(4)  Rajesh Bardale, Principles of Forensic Medicine and Toxicology (New Delhi: Jaypee 
Brothers Medical Publishers Ltd., 2011)  116 

(5)  James Norman Spuhler, Genetic diversity and human behavior (London Uk: 
Transaction  Publishers, 2009)  54 

)6(   Muḥammad Anīd al-Arwādī, al-Baṣmah al-Warāsiyah (Beirut: Dār al-Fatwā fi al-
Jamhūriyah al-Lebononiyah, Beirut University). 04.  

(7)  Edited by U S Congress, Congressional Record, V. 149, PT. 1, January 7 2003 to 
January 17 (Washington DC: Proceedings and debates of 108th congress, 2003. ). 499 
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In the Islamic Judicial system, confession and eyewitness is 
considered the base of decision, while it has also a probability of falseness. 
It can be replied that whenever doubt involves in Judicial procedure, the 
benefit goes to the accused, it is a principle rule of the Islamic judicial 
system derived from a hadith: 

 ((اْدفَـُعوا اْلُحُدوَد َما َوَجْدُتْم َلُه َمْدفَـًعا)) (1)

Ward off the legal punishments as much as you can. 

In order to control the intervening variables Islamic Organization of Medical 
Science (IOMS) has chalked out the following guiding principles: 

1. The DNA test should be carried out at least at two laboratories and it 
should be ensured that one laboratory should not be aware of the 
result of the other.  

2. Such laboratories should be in the control of government, or if not 
possible these laboratories should fulfil the terms and conditions of 
government and should fulfil the required standard of skill and local 
terms and conditions. 

3. The lab technicians working in these laboratories should possess 
good moral character and desired skill and they should not have any 
relationship (blood, social or political) with the accused or the 
claimer. (2)۔� 

Limitations of DNA Fingerprinting:  

Only in the case of homozygous twins the DNA resembles a lot as 
their first cell and its hereditary material was extremely same that was 
copied in every somatic cell. That is why their physique, appearance, habits, 
even likes and dislikes are same. However, this resemblance is not 100%, 
there is always a bit difference between the homozygous twins that can be 
found by examining millions of base pairs and this process needs too much 
money and time. It is estimated that in such a situation the expenses may 
reach 10 million euro. (3) In an ordinary DNA test, approximately 400 

____________________ 

(1)  Ab  ‘Abdu’ll h Muḥammad bin Yazīd al-Qizvīnī Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, 3, 
(International: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah, 1430 AH, 2009 AD.). 579, Ḥadīth No. 

 ۔�2544

(2)  Al-Aejaz, "Islamic vision of some contemporary medical problems," (2014). Accessed 
Dec 18, 2014 

(3)  Bardale, Principles of Forensic Medicine and Toxicology . 116 
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nucleotides are examined, in the case of homozygous twins there may be 
billions of nucleotides to be examined costing more than 10 million euro(1).  

It is common among humans, as they are social beings, that they 
carry samples of several persons on their body that may cause ambiguity in 
taking samples. For example, a murdered person may carry the DNA of his 
wife / her husband, friends, children, murderer, provider of first aid, 
policemen, ambulance squad, and many more. So, it is necessary to consider 
other evidences while making a judicial decision. It is the reason that the 
Council of Islamic Ideology and other colleges of collective Ijtih d are 
unanimous in the opinion that in the case of ud d and Qi  (Divine 
Legal Penalties, legal vengeance) the base evidence should be eyewitness 
and DNA can be considered as a supporting witness, not base witness, 
however, Ta‘z r (supplementary rebuke) can be sentenced in such cases 
where eyewitness is not available and the judge is sure by other evidences. 
DNA can be an important evidence for crimes other that ud d and 
Qi , therefore a judge can force the accused for DNA fingerprinting, so 
that, more accurate evidences may be obtained.  

The Role of DNA in Investigating the Crimes:  

Now a days DNA fingerprint technique is used world widely to solve 
the criminal cases that may be very difficult to solve without it. The DNA 
test is only a part of biological evidences that are very important in the 
solution of a criminal case. No doubt. A judge can make a decision only if 
he has surety about the occurrence of the crime and the persons involved in 
it. For the identification of the culprit, the judge may order for forensic test 
of samples collected by an investigating officer. Now question is that to 
what extinct a judge can depend upon forensic evidences in the solution of 
the crimes of ud d, Qi  and Diyyat.  

The Prove of a crime depends upon three steps: 

1. Collection of the evidences and other elements of the crime.  

2. Initial investigation, DNA and Forensic test, of samples collected 
from the site and their matching with the accused persons.  

3. In the light of the forensic evidences, and other evidences (especially 
confession or eyewitness) making a decision that who was involved 
in the crime? This process needs surety, not ambiguity.  

In Islamic Jurisprudence, such evidences are considered as expert 
opinion and evidences can be classified into the following categories: 

1. Word evidence, i.e. Confession.  
____________________ 

(1)  BBC, "Twin DNA Sex Crime," (2013)  Accessed Dec 17, 2014 
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2. Evidence of eyewitness who should be honest and reliable. (‘ dil 
and diq).  

3. Rationale evidences provided during the hearing of a case.  

4. Material evidences obtained by samples from the site and their 
forensic test. 

These material evidences are speechless and non-intelligent 
evidences, consequently, cannot tell a lie, hence, have great importance. 
Such evidences are not new, and are being used throughout the history, 
although modified with the development of awareness and technology and 
hence, their status of accuracy is also increasing day by day. It is also a fact 
that with the development of such instruments the standard of observation is 
also decreasing, which has resulted in the low standard of eyewitness. 
Therefore, now, the judges are being granted with the independence in legal 
evidences e.g., in the Egyptian Law, under clause No. 302, it is said that “In 
a legal procedure the Judge will make decision according to his own belief 
with full independence(1) .  

That is why, now, it is common in judiciary not to bind the judge 
with specific legal evidences, and hence, independence in legal evidences is 
gradually coming common, so that, the judge may come to an accurate and 
certain evidence. In the same way, Palestine has granted the same freedom 
of evidences to the judges under the clause 1/273(2) and Al-Jazzier has 
granted it under the clause 150(3).The purpose of this freedom of evidence is 
not to restrict the performance of judge by making him sticky with certain 
evidences, but it aims at maximizing the surety of his decision. Legal 
evidences should be rational and logical and should fulfil the following two 
conditions:  

1. The betterment of society by ensuring equality and justice.  

2. Passion of betterment and restoration of convicted by ensuring his 
self-esteem.  

The duty of a judge is to maintain equilibrium between the both the 
interests.  

____________________ 

(1)  Farkad 'Ab  al-' ar , al-Wa f al-Q n n  f  al-Jar mah, Egyptian Law,3: 406, 
(Majm 'ah al-Qaw id al-Q n niyah, 12 June ,1939)  575 

(2)  Govt. of Palestine, Palestinian Law, No. 03 (Palestine: Govt. Press 2001 AD)  

(3)   A. B al-A’liah al-Brah n, Arkan al-Jar mah wa uruq al-Ithbatiyah fi al-Q n n  
al- 'Aq bah al-Jaz ir  (al-Jazzier,: D r al-Khuld niyah li al-Nashr wa al-Tawz ', 
al-Qubah Al-Qad mah, 2007AD)  191-192.  
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If there is DNA of a single person on the body of the victim or in the 
environment of a crime, it is about to sure that the person leaving this DNA 
sample is accused (and this is very rare), but if the victim or the environment 
carries DNA samples of several persons, the situation becomes doubtful. 
The person leaving DNA may be there before the occurrence of the crime or 
reached after the occurrence of the crime, or any other reason is sufficient to 
make it doubtful.(1)  

The most important thing is the identification of the offender and the 
victim after the occurrence of a crime. In the Islamic judicial system, the 
evidences to identify the offender or the victim are of three types:  

1. Specific Identifying marks. 

2. Resemblance with a person.  

3. Tracing, (Qiy fah) 

Every person has some identifying marks that other don’t carry and 
these marks make him unique and identifiable in the society. These 
identities are also used in the identification of the offender or the victim. 
Sometimes, a large number of victims die at one spot and bodies become so 
much deformed that their identity becomes difficult e.g. in the case of the 
companion of Prophet Muhammad (S.W.A) , Anas bin Na ar (انس بن نضر) 

was martyred and his body had received more than 80 wounds of spear, 
sword and arrows. Moreover, the polytheists of Makah deformed his body 
that made his identity difficult. Even the companions of Prophet Muhammad 
(S.W.A) could not identify him, until his sister came and identified him with 
the help of his fingertips.(2)  

Amongst these identifying elements, the most important throughout 
the history is the fingerprints. The modern forensic development has brought 
more reliable techniques in this field. In addition to it, blood analysis and 
DNA test are becoming more common because of their accuracy. DNA 
fingerprints are much more accurate than fingerprints, hence, has more 
ability to take the place of common fingerprint in the Islamic evidence 
system.  

In the Islamic evidence system, the apparent resemblance is also an 
important judicial reason مناِط شرعی Man -e-Shar‘ . Umm al-Mumin n, 

Umm-e-Salamah narrates: "Um-e-Sulaym said, 'O All h's Apostle! All h 
does not refrain from saying the truth! Is it obligatory for a woman to take a 
bath after she gets nocturnal discharge?' He said, 'Yes, if she notices the 

____________________ 

(1)  IOMS, "al-Muna zamah al-Isl miyah li al-'Ul m al- ibbiyah." Accessed Jan 2, 2014 

( )2   Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.V. 04, 19, Ḥadīth No. 2805. 
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water (i.e. discharge).' Um-e-Salamah smiled and said, 'Does a woman get 
discharged?' All h's Apostle said. 'Then why does a child resemble (his or 
her mother)(1)"? 

It shows that in Hadith, genetic resemblance is also considered to 
some extent, although it is not such a strong evidence as may become base 
of several legal decisions. The Islamic judicial system does not depend upon 
a doubtful evidence and according to the Islamic jurisprudence, in case of 
doubt, the benefit goes to the accused. In other words, in the presence of 
stronger evidence, the weaker or doubtful evidence if contradicts becomes 
less important. In the case of parentage, the evidence of the marriage bed 
and acceptance of child from the owner of the bed is the strongest evidence 
in the Islamic judicial system. In the same way, it occurred in the case of 
Hil l bin Umayyah. ‘Abdu’ll h Ibn ‘Abb s narrates that Hil l bin 
Umayyah accused his wife of committing illegal sexual intercourse with 
Shar k bin Sa mah and filed the case before the Prophet ((S.W.A )) . The 
Prophet ((S.W.A )) said (to Hil l), "Either you bring forth a proof (four 
witnesses) or you will receive the legal punishment (lashes) on your back." 
Hil l said, "O All h's Apostle! If anyone of us (S.W.A ) a man over his 
wife, would he go to seek after witnesses?" The Prophet ((S.W.A )) kept on 
saying, "Either you bring forth the witnesses or you will receive the legal 
punishment (lashes) on your back." Hil l then said, "By Him, Who sent you 
with the Truth, I am telling the truth and All h will reveal to you what will 
save my back from legal punishment." Then Gabriel came down and 
revealed to the prophet ((S.W.A )), 

 ﴿َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم﴾ (2)

As for those who accuse their wives...' The Prophet 
((S.W.A ))recited it till he reached 

 ﴿ ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقينَ ﴾ (3)

(her accuser) is telling the truth.' 

Then the Prophet (S.W.A) left and sent for the woman, and Hil l 
went (and brought) her and then took the oaths (confirming the claim). The 
Prophet (S.W.A) was saying, "All h knows that one of you is a liar, so will 
any of you repent?" Then the woman got up and took the oaths and when 
she was going to take the fifth one, the people stopped her and said, "It (the 
fifth oath) will definitely bring All h's curse on you (if you are guilty)." So 

____________________ 

(1)  Ibid. V 04, P 132, ad th No. 3328.  

(2)  Al-Qur’ n, al-N r, 24:06 

(3)  Ibid. 09 
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she hesitated and recoiled (from taking the oath) so much that we thought 
that she would withdraw her denial. But then she said, "I will not dishonor 
my family all through these days," and carried on (the process of taking 
oaths). The Prophet (S.W.A) then said, "Watch her; if she delivers a black-
eyed child with big hips and fat shins, then, it is Shar k bin Sa mah s 
child."  

Later she delivered a child of that description. So the Prophet 
((S.W.A )) said, "If the case was not settled by All h's Law, I would punish 
her severely.(1) " 

In this Hadith The prophet ((S.W.A )) described the resemblance of a 
child, but, didn’t decide according to it, as All h’s order about Li‘ n has 
already been revealed. This incident shows that apparent resemblance as 
compared to the marriage bed or eyewitnesses is a weaker evidence as the 
sacredness of the marriage bed is determined by All h, until one claims 
seeing fornication (i.e., Li‘ n).  

In this case, the eyewitness of Hil l bin Umayyah was a stronger 
evidence than resemblance, which cut off the parentage of the child and the 
resemblance of the child further stamped the decision to be true. We are not 
discussing about the affirmation of parentage, but we are discussing about 
criminal cases. In crimes apparent resemblance is not sufficient to prove a 
person as an offender of the crime and needs additional evidences. If an 
eyewitness provides only an evidence of the resemblance of a person and he 
has no surety about the identification, then, the judge can issue an order for 
the DNA test for comparison with the samples, collected from the body of 
the victim. If the accused, seeing such evidences, confess the crime, then, 
we may say that the proof of the crime depends upon his confession, not on 
the DNA test, as the DNA test is only an additional and supporting 
evidence. In the absence of confession and insufficient evidences, the judge 
should not issue the order of add or Qi  (legal penalty, vengeance) 
but he can issue the order of Ta‘z r (rebuking punishment). In short DNA 
should not be preferred to the Divine Legal evidences, however, it has 
importance in our judicial system and should be given due importance.  

Like apparent resemblance there is also a doubt in tracing (Qiy fah), 
however, it is also an important legal evidence and the majority of 
A’immah, the classical Islamic jurists accept it, although Hanafites do not 
accept is because of its doubtfulness. Those, who accept it, do accept it until 
higher evidence predominate it, as in the case of Muj ziz Mudlaj  (who 
was a famous tracer of Arab) declared that Us mah bin Zayd was the son of 
Zayd bin rithah, The prophet ((S.W.A )) felt joy on this incident that he 

____________________ 

( )1   Al-Bukh r , a  al-Bukh r . V.6, 100, ad th No. 4747.  
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told the quotation of Muj ziz to a rat ‘ ’ishah. The colour of Zayd bin 
Th bit was white, but Us mah was dark-skinned as his mother was a dark-
skinned but the people started pointing at the parentage of Us mah bin 
Zayd for that the prophet ((S.W.A )) felt grief, because these father and son 
both were loved by the prophet ((S.W.A )). The parentage of Us mah was 
sure because of a stronger evidence that was the marriage bed, however the 
saying of Muj ziz Mudlaj  caused strength to it that made the prophet 
((S.W.A )) merry. )1(  The DNA test as compared with tracing is much more 
accurate and therefore, where tracing can’t be accepted as a legal evidence, 
DNA can be accepted unless any of the stronger Divine Legal evidence 
predominate it.  

Identification of the Victim:  

Sometimes it becomes important to identify the victim, as in the 
cases of bomb blasts or accidents when a corpse becomes defaced and 
unidentifiable. In such cases, a sample from the body of the victim is 
collected and analyzed for DNA matching with the pre-existing library, if 
record is found and DNA matches, the victim is identified, otherwise, 
sometimes later on, the record of the kith and kin becomes available and 
matches the victim; in case of the death of a victim, the decision about the 
heritage becomes implemented. It is the authority of the judge to issue order 
for DNA test of the corpses for the identification of deceased persons, so 
that, their heritage may be divided between his heirs. Without the legal order 
and laboratory identification, neither heritage should be distributed, not his 
wives should be allowed to marry another person.  

Sometimes, the identification of the victim becomes more important 
to reach the offender of the crime, because in criminal cases, crime is 
knotted with pre-existing reasons, and commonly the offenders are found 
amongst his near and dear.  

Identification of Missing Persons:  

DNA has gained importance in the identification of missing persons, 
especially, in the cases of bomb blasts, sudden death at an unknown place, 
deaths in natural disasters, identification of unknown deceased persons, etc.  

At times missing person reaches home after a long time when there 
is no person alive to identify him, (i.e. his peers have passed away) then his 
identification may be done by DNA matching.  

After so long a period, the return of a person is considered 
exceptional and the Islamic jurisprudence does not consider exceptional 

____________________ 

(1)  Ibid. V 04, 189, Hadith No. 3555 
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cases according to the legal principle “la ‘Ibrata li al-N dir” للنادر ۃال عبر  

(exceptional case should not be considered), however, DNA test may be 
able to reduce the status of exceptional to regular. However, this issue is 
researchable and has, yet, not been discussed in any college of collective 
jurisprudence (Al-Majma‘ al-Fiqh ).  

Role of DNA in the Exculpating an Accused:  

In the criminal cases, the Islamic principle is “al-A l al-Bar ’at al-
dhimmah”(1)  ِاْألَْصُل بـََراَءُة الذِّمَّة (primarily every person is exculpated from any 

liability), and an accused is exculpated until there are sufficient evidences 
available to prove him a culprit. It is necessary for a judge to try his best to 
save a clean-handed person from false accusation. DNA test may be helpful 
in proving that the person was not there at the place of crime, even if other 
biological evidences were available in a sufficient amount to solve the case 
or to prove another person as an offender. Every person is considered 
exculpated from a crime until sufficient evidences are available to prove him 
an offender.  

At times DNA test identifies a person which results in the 
exculpating the clean-handed persons from accusation. The criminal record 
has several examples when a person proves guiltless after the imprisonment 
of several years, after the invention of DNA test, whether the accused was 
sentenced to punishment, and later on DNA test proved that the culprit was 
another person. For example a person in Idaho, a state in the USA, was 
sentenced to death in the case of killing a young girl after rape. After 
spending 18 years in jail, when DNA test revolutionized the forensic 
science, he requested the court to conduct the DNA test, and match with the 
samples of semen taken from the corpse of the deceased girl. Moreover, 
while resisting the murderer, the samples of the hair of the murderer were 
also found in the nails of the girl. After analysing, it was found that both the 
samples did not belong to that person, that proved him exonerate from the 
said crime.(2)  In the absence of DNA test, the said person has to wait for 18 
years in jail for his exoneration.  

This happens often in the cases of rape when samples from vagina 
carry the semen of a specific person and the accused has no DNA matching 
with the samples. Therefore, DNA test is necessary for saving a guiltless 

____________________ 

(1)  A Committee of Scholars and Jurisprudents of Othaman Kaliphate, Mujallah al-Aḥkām 
al-'Adliyah, 1 (Karachi: Nūr Muḥammad Kārkhānah-e-Kutub, Ārām Bāgh)  17.  

(2)  Allison Jackson, "Mint Press News," (2014)  

 http://www.mintpressnews.com/people-spent-decades-jail-crimes-didnt-
commit/190555/ (18-12-2014) 
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person from the accusations of prostitutes, who try to blackmail the wealthy 
gentlemen in order to deprive them of their wealth.  

DNA in the Quest of Offender:  

In criminal cases to save an exonerate person is as important as to 
search the offender, so that, he may be brought to the due punishment. 
Several countries have developed libraries of DNA of suspicious persons, 
which is easy to compare to find the offender of the crime. Pakistan is also 
working to establish such library. However, it should be an additional 
evidence, not the primary evidence, as is described in the above lines.  

Liability and Conditions of DNA Test:  

A person can request for his own DNA test only on the advice of a 
doctor to diagnose a genetic disease, and the laboratory should be bound to 
reveal only the desired information, so that the society may be saved from 
deterioration by divulging the hidden realities, i.e., parentage, etc. 
According to the Islamic Law, in the criminal cases, this authority is handed 
over to the judges and no other person can order or request for a DNA test. 
In the cases of crimes, the governments should establish an independent 
organization with highly qualified experts and machinery for DNA tests, to 
obtain maximum accuracy, and this organization should be monitored by a 
committee of senior judges, forensic scholars, and researchers of high moral 
character. For a legal decision the report from at least two laboratories 
should be considered, if it matches without consulting each other, otherwise, 
the result is doubted and cannot become base for a legal decision. At 
present, only one forensic laboratory is working in Pakistan, which is an 
alarming situation. The staff of the laboratory should not be told the nature 
of case to save the result from intervening variables. The staff of the 
laboratory should not have any relation with the accused, offender or victim.  

The Status of DNA Test in the Legal Evidences:  

In the traditional Islamic judicial system, following are the evidences 
accepted in the courts:  

  personal knowledge of judge ۔oath4 ۔eyewitness 3 ۔confession 2 ۔1

 consulting with other judges for a ۔convincing presumption 6 ۔5

decision 7۔ tracing/ Qiy fah 8۔ insight 9۔ expert opinion  

Isti ۔10 h b-e- l (maintaining the current situation) 11۔ tradition  

 .toss ۔habit 13 ۔12



Research Journal Al Ba rah (Vol.5, Issue:1)      32 

Amongst the evidences confession and eyewitness are superior to 
DNA test. However, the DNA test is superior to oath-taking, personal 
knowledge of the judge, consultation with other judges, tracing, insight and 
toss, because, all these evidences have doubt, greater than the DNA test. It 
could be considered parallel to convincing presumption “Qar nah 
Q i‘ah” (قرينه قاطعه), or expert opinion. If confession or eyewitness is 

available, then they should be preferred to DNA test. But all other evidences 
have less importance than the DNA test. The Islamic Organization of 
Medical Science has issued the following decision:  

“DNA test should not be kept in place of tracing which stands 
on insight and guess, therefore it is a weak admeasurement 
“Qi ” )قياس(  and not to depend upon only DNA test in the proof of 

parentage is because of invisibility of this matter (1)  

Dr. Saeed Buvezary (2)  and Dr. Wahbah al-Zu ayl  (3) also consider 
it as a convincing presumption.  

Expert Opinion from Non-Believers:  

In criminal cases, sometimes, expert opinion becomes inevitable and 
the experts in a relevant field are available only amongst the non- believers, 
as European nations are leading in science and technology these days. Islam 
gives permission of asking for expert opinion from non-believer with some 
terms and conditions, if this action is not insulting for Islam or Muslims and 
the secrets or flaws of Muslims should not be told to non-believers. That 
was why, the non-believer experts attended the conferences of the Islamic 
Organization of Medical Science, held in Kuwait. In this respect ‘All mah 
Ibn ‘Abd al-Barr says:  

“And this indicates at its permissibility to consult with un-
believer in the field of medicine, if he is an expert in it”(4) .  

The prophet ((S.W.A)) also ordered Sa‘d bin Ab  Waq s, to consult a un-
believer medical expert, as he was an expert in it.(1)  

____________________ 

(1)  IOMS, "al-Muna amah al-Isl miyah li al-'Ul m al- ibbiyah." 

 http://islamset.net/arabic/abioethics/basma/basma1.html (Summary of Discussion 
Group) (18-12-2014) 

(2)  Saeed Bowaizri, Nazr h fi Qar r t al-Mu'tamir t wa al-Maj mey' al-Fiqhiyyah al-
Muta'allaq bi al-Qa y  al- ibbiyah (Tizi Ouzou: Jami'ah Mawl d Mu mir , 
Kuliyah al- uq q) 12.  

( )3   al-Zuhayl . Dr.Wahba, Qa y  al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'assir (Damascus, D r al-
Fikr, 1427AH, 2006 AD)  428 

( )4   Muḥammad 'Abd al-Ḥayy bin 'Abd al-Kabīr ibn Muḥammad al-Hussaynī (D 1382AH) 
Al-Katānī, al-Trātīb al-ID riyah, 01 (Beirut: Dār al-Arqam, 1346 AD)  352.  
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The Islamic judicial system divides the crimes into the following categories:  

1. Crimes liable to the Divine penalties ( ud d).  

2. Crimes liable to the Divine Legal vengeance (Qi ) or Blood 
money (Diyyat).  

3. Crimes liable to supplementary rebukes (Ta‘z r).  

Use of DNA Test in the Crimes Liable to Divine Penalties (al- ud d): 

These are the crimes on which All h has declared the legal 
punishment as “The boundaries of All h” ( هللاحدودا ) ud du’ll h, i.e. 

Fornication, liquoring, theft, etc. Islam has defined specific legal evidences 
to prove such crimes, and once a crime is proved by the predefined standard 
of evidences, judge, commander, ruler or Muslim subjects cannot forgive 
the proved crime and the divine punishment becomes compulsory to be 
implemented.(2)  Although such crimes can be proved by DNA test or other 
ordinary forensic or laboratory methods, however, the Divine penalty can’t 
be sentenced, but the nature of crime should be descended to the 
supplementary rebuke-able (Ta‘z r ) crime. For example, if four 
eyewitnesses did not observe the penetration during fornication, the Divine 
penalty could not be sentenced, however, if DNA proves that the fornication 
occurred between the said two persons, the judge may sentence 
supplementary rebuke to save the society from such destructive actions.(3)  It 
is also possible that this rebuking punishment (Ta‘z r) may be equal to or 
near to equal the divine penalty, as it happened in the decision made by 
Umar, who sentenced the rebuking punishment equal to the divine penalty 
to a woman, who came with the pregnancy, while she was unmarried. This 
was not a divine penalty, because the Islamic principle is “al- ud d 
Tudrau bi al-Shubuh t”(4) ، ُ�َ�اِت �ِبالشُّ

ُ
ْدَرأ

ُ
�ت ُ�ُدوِد

ْ
 The divine penalties are) ا�

repulsed by the doubt).  

Use of the DNA test in the Crimes liable to the Divine Legal vengeance 
(Qi ) or Blood money (Diyyat): 

____________________ 

(1)  Ab  'Umar Yousuf bin ‘Abdu’ll h bin Muḥammad Ibn 'Abd al-Barr, al-Isti'āb fi 
Ma'rifah al-Aṣḥāb, 1 (Beirut: Dār al-Jīl, 1412 AH, 1992 AD)  283. 

(2)  A Committee of Scholars, al-Mu'assisah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah, 04 (Kuwait: 
Waz rah al-Awq f wa al-Sha'un, 1404 - 1427AD)  245. 

(3)  Dr. Shaima 'Ata All h, "Dawr al-Ba mah al-War siyyah fi al-Ithb t al-Nasab," 
(2012)  Accessed Dec 18, 
2014,http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=14012 

(4)   Mu ammad Am n bin 'Umar Ibn ' bid n, Radd al-Mo t r 'Al  al-Durr al- 
Mukht r (Beirut: D r al-Fikr, 1992)  V 6, 549.  
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Divine legal vengeance or blood money belongs to the rights of 
human beings and the human beings are allowed to forgive their rights. In 
such cases, DNA and other forensic evidences are accepted to ensure the 
sacredness and to preserve the lives and wealth of people. But in the absence 
of divine legal evidences, supplementary rebuking punishment should be 
sentenced. 

Use of DNA Fingerprinting in the Crimes Liable to  

Supplementary Rebukes (Ta‘z r): 

All other crimes that are not discussed in the Qur’ n and Sunnah, 
are left to the opinion of the judge and ruler and such crimes are liable to 
supplementary rebuke. DNA test and all other evidenced are used in such 
cases not only to prove the crime but also to sentence a punishment. The 
Islamic jurisprudence has defined minimum and maximum supplementary 
rebukes according to the nature of crime considering the situation, habit, 
traditions and certainties of the period.  

“It is the legal undefined quantity of punishment that becomes 
compulsory for the right of All h or the right of man in almost 
certainly all crimes not liable to divine legal vengeance, blood money 
or compensation.(1)” 

When we classify the types of crime, we come to know that in all 
types of crimes, the DNA test is used as a legal evidence, however, the 
nature of every crime makes its importance more or less and the nature of 
penalty becomes different because of the nature of crime. However, the 
DNA test when used with the combination of other evidences gathers more 
importance. ‘All mah Ibn ‘ bid n has discussed in detail the difference 
between the crimes liable to divine penalty and supplementary rebuke.(2)  

A Comparative Study of International Institutions of Collective Ijtih d 
( اد الجماعیهمجمع االجت ) in the Use of DNA Fingerprinting: 

Al-Muna amah al-Islamiyah li al-‘Ul m al- ibbiyah (IOMS, 
Kuwait), in its eleventh seminar, held on 13 October 1992, discussed the 
said topic and also formed a debate group for more research, in which it 
suggested some points to achieve the highest standard of accuracy to be used 
in the legal procedure. This institute allotted this technique a status higher 
than Qiy fah (tracing).  )3(  According to IOMS: 

____________________ 

(1)  Scholars, Al-Mu'assisah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah, V 12, 254.  

(2)  Ibn ' bid n, Radd al-Mo t r 'Al  al-Durr al-Mukht r.V06, 549. 

(3)  Bowaizri, al-Na rah fi Qarar t al-Motamir t wa al-Majama' al-Fiqhiyyah al-
Muta'aliqah bi al-Qa yah al- ibbiyyah. 12. 
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 “There is surety if on the body of the victim or in the 
environment of the crime the DNA of a single person is 
found, but it becomes doubted when more than one 
person’s DNAs are found on a single article, and there is 
probability that the person whose DNA is found there 
may reached there after the occurrence of the crime, or 
there may be any other type of doubt”(1) .  

It is clear from the resolution of IOMS that DNA test is not equal 
even to the eyewitness as it is composed of the observation of a mindful 
person.  

“The process of DNA fingerprinting is a mechanical process, 
therefore it can’t be measured parallel to the eyewitness, as the witness 
is saying of a human, therefore, the number of repetitions of the 
process of DNA is determined higher than an eyewitness, it is 
suggested three times or higher, contrary to the eyewitness, that is of 
two male persons, majority of M lkiyah say that the eyewitness 
should be with the word of “I witness” and all this can’t happen with 
DNA test”(2) .  

IOMS describes it as a convincing presumption, if it is used with the 
combination of other evidences and terms and conditions. Its status is much 
higher than tracing (Qiy fah). In criminal cases, if DNA fingerprinting 
can’t prove a person offender of the crime, then maintaining the current 
status (استصحاب الحال) “Isti b al- l” he should be exculpated. In the 

Islamic world, DNA fingerprinting has not yet obtained the status of custom 
and tradition of the society.(3)  

In its 16th conference, held from 5-10 January 2002, Al-Majma‘ al-
Fiqh  al-Isl m , Makkah, passed resolutions about the use of DNA in 
family lineage and relating to its accuracy. The suggestions to obtain a 
higher standard of accuracy were mainly borrowed from IOMS, however, 
about criminal cases this institute suggested the following resolution:  

“There is no legal prohibition, from an Islamic perspective, for 
the use of DNA fingerprinting in deciding the criminal cases. It can be 
used in the crimes other than ud d or Qi , as hadith forbids 
sentencing divine legal penalties because of doubts, "الحدود بالشبهات اادرؤ "  

Idra  al- ud d bi al-Shubuh t". Its use will assure justice in the 

____________________ 

(1)   IOMS, "al-Muna amah al-Isl miyah li al-'Ul m al- ibbiyyah." Accessed Oct 10, 
2013, http://islamset.net/arabic/abioethics/basma/basma1.html 

(2)   Ibid. 

(3)   Ibid. 
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society, crime ratio will decrease, criminal will be punished and who is 
not guilty will be exculpated and it is one of the main objective of the 
Islamic Law”.(1)۔ 

From the above resolution it is clear that this college of collective 
jurisprudence also believes in the issuance of divine legal penalties on 
eyewitness and confession, however, supplementary rebukes may be 
sentenced depending upon DNA fingerprinting.  

Islamic Fiqh Academy, India, passed resolutions pertaining to DNA 
fingerprinting in its 15th summit held on 11-13 March 2006: 

“The crimes liable to divine Legal vengeance (Qi ), Blood 
money (Diyyat) or divine legal penalties should not be decided only on 
the base of DNA fingerprinting. However, while deciding crimes other 
than ud d and Qi , the judge can get help from it and if 
necessary, can enforce for this(2) .  

This institute, in its summit held in Al-Jazzier, on 13-18 September 
2012, explained the types of presumptions that included DNA test and its 
types, pictures, recorded voices and emails, etc. This summit proposed to 
decide to use confession, eyewitness, oath, etc., but, if these evidences are 
not available, then, convincing presumptions other than the above 
mentioned stipulated evidences, should be used. This summit proposed to 
make decisions using the convincing presumptions in all cases other than the 
cases of ud d, Qi  or Diyyat, during proceeding any other clue, 
should not be present that may contradict these evidences. To prove the 
rights of humans, the uncertain presumptions may also be used if the judge 
has surety about his decision(3). In short Al-Majma‘ al-Fiqh  al-Isl m , 
Jeddah also agreed with the decision of IOMS, Kuwait.(4) 

According to the ud d Law of Pakistan act 06 and act 17, the 
punishment of stoning should be sentenced only if the raper confesses it, or 
four eyewitness provide the witness. Islamic council of Idiology explained 
that in the cases of rape the punishment of stoning could not be sentenced on 

____________________ 

(1)  A Committee of Scholars, Qarar h al-Majma' al-Fiqh  al-Isl m , Mecca, from 1st 
to 17th Conference (Mecca: Majma' Fiqh  al-Isl m , 2004.AD)  343-345. 

( )2  IFA, Naey Mas 'il or Fiqh Academy kay Faysalay (New Delhi: IFA Publications, 
2013 AD)  216. 

(3)  Dr. Ramdhan, "Qarar t wa Taw iyah Majma' al-Fiqh al-Isl m ." 
http://goo.gl/8f3lhZ (19-12-2014) 

( )4  Prof. Ibr h m Bash r al-Ghaw l, "al-Damocratah wa al-Ulm niyah," Mujallah al-
Majma' al-Fiqh al-Isl m  Under al-Mu'tamar al-Isl m , Jeddah (1982) P1079- 1084, 
Vol 11.  
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the only evidence of DNA fingerprinting. However, it may be used to verify 
the central evidence.(1) 

Conclusion: 

DNA fingerprinting is not directly associated with the traditional 
evidences of confession, oath, personal knowledge, opinion of other judges, 
tossing, insight, custom and tradition, however, it may be able to help the 
above stated evidences. It resembles with forensic evidences, convincing 
presumptions and expert opinion. Nevertheless, proving the crime or the 
identification of the victim or the identification of the criminal, other factors 
should not be ignored. The factors that may limit its accuracy and 
objectivity include errors in collecting the samples, laboratory errors, 
chimerism, erroneous interpretation and contradiction with other evidences. 
Therefore, it is necessary not to punish any person only on the basis of DNA 
fingerprinting, until other evidences attest it. It should be considered the first 
strong clue in the decision making on which the investigation will proceed 
successfully. However, in some crimes, i.e. rape or fornication, etc., it 
becomes even stronger attesting evidence for the eyewitness, which may 
create the surety for the judge to sentence stoning or whipping to the 
accused, however, the sole DNA test is not a sufficient evidence for the 
divine legal punishment ( ud d), however, supplementary rebuke 
(taa’zeer) may be sentenced. All the colleges of collective jurisprudence are 
agreed on presenting it as a conclusive evidence only if other evidences 
affirm it and judge becomes sure about the case. In the cases of Huddod, 
Qi  and Diyyat it should be considered as a supporting evidence, not 
the primary evidence, however, in the absence of stipulated evidences, 
rebuking punishment may be given. 

 

   

____________________ 

(1)   The Dawn, 18, September 2013. 
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Social Welfare in the Religions of Subcontinent 
(A Critical Study) 

Dr. Atiq ur Rahman * 

ABSTRACT 

Islam, Hinduism and Buddhism are among the major religions of 
Sub-continent. The present study highlights the fact that public welfare is 
preached by all of these religions. Giving alms for the sake of public welfare 
is an important part of various Hindu religious practices. The role of latest 
reformist movements is also worth mentioning along with the Hindu 
literature related with social well-being. Arya Sam j movement did many 
activities for the welfare of people. The founder of Buddhism made efforts 
for the betterment of mankind and used his religion and teachings to 
propagate public welfare.  

Buddhism rejected the caste system and played an important and 
effective role to minimize the sufferings of affected community.  In this 
regard Islam rises to the highest pedestal as the topic of Holy Quran is Man. 
It focuses not only on the worldly success of man but also his success in the 
hereafter. Islam has gone a step ahead than other religions as the activities of 
public welfare are considered worship in it. The rights of human beings are 
given great importance and they are given no less importance than rights of 
Allah. Moreover, the Holy Prophet (S.A.W) took noteworthy steps for the 
welfare of whole mankind without any discrimination and these are 
highlighted in this paper. Islam also gives lineaments of the methods and 
modes of public welfare and goes beyond the other Semitic and non-Semitic 
religions in this regard.  

This paper explores and highlights the measures taken by the 
mentioned religions in a comparative manner and also proves that Islamic 
concept of social welfare is not only limited to human beings but it also 
enfolds other living beings and even plants. Islam provides a complete road 
map of public welfare. Islamic society not only progresses financially but it 
also focuses on spiritual, ideological and social progress. The aim of social 
welfare cannot be achieved unless equilibrium is maintained between rights 
and duties. Islam not only stresses on the rights of the weak but also 
safeguards the rights of the rich. 

Keywords: Social welfare, Buddhism, Hinduism, Islam, charity. 

____________________ 
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 An important and organized way to solve the problems of mankind is 
social welfare. Because it imply “the full range of organized activities of 
voluntary and governmental agencies that seek to prevent, elevate, or 
contribute to the solution of recognized social problems, or to improve the 
well-being of individuals, groups, or communities”(1). Its core purpose is “to 
aid disadvantaged, distressed or vulnerable persons or groups” (2). In the 
present era, individual and institutional efforts are executed in this regard. 

 Today man is making positive efforts in helping mankind. The 
reason behind this awakening is undoubtedly the religion because it is most 
influential reality of man's life. Religion not only influences individual and 
public institutions but religious beliefs and deeds also affect the human 
relationship(3). It helps in the understanding and solving man's problems. 
That is why the ideas of social welfare and public good are clearly described 
in all the major religions of the world. Although there is long list of religions 
of the world, but in the present study only those religions are focused which 
are major religions of Subcontinent. The reason behind this selection is that 
there is a blend of Semitic and non-Semitic religions in Subcontinent. 
Hinduism and Buddhism are non-Semitic whereas Islam is Semitic. These 
three are considered the major religions of Subcontinent because Hinduism 
and Islam influenced majority of population. As far as Buddhism is 
concerned, it is included in the study because it originated and flowered in 
this region. In this research paper the study of Hinduism, Buddhism and 
Islam are included so that their point of views regarding the public welfare 
can be highlighted. 

The Teachings of Social Welfare in Hinduism 

Hinduism has an ancient history. People were divided into four 
social orders in the times of Vedas. According to this division the Brahmins 
were given priority over Kshatriya, Vaishya and Sudra. The Vaishya were 
considered higher than Kshatriya and sudra. The sudra belonged to the 
lowest social order. Despite this division of classes it cannot be said that 
there was no concept of public welfare in Hinduism. In fact it is preached in 
religious literature. 

A great importance is attached to D n (charity) in Hinduism. It is 
binding upon the followers to give alms on daily basis and it is an important 

____________________ 

(1)   Encyclopedia of Social Work, (National Association of Social Workers, 1971), II: 
1446. 

(2)  Encyclopedia Britannica, (Encyclopedia Britannica, Inc., 1998), X: 923. 

(3)   Edward R. Canda, “Religious content in Social Work Education,” Journal of Social 
work Education, Vol.25, No.1, 1989, 36. 
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part of religious festivals.( 1) Al-Bayr n  has discussed thirty six festivals 
in his travelogue and in twenty two out of these, giving alms is mandatory.(2) 
It is also binding on the occasion of Y tr  (pilgrimage).(3) In major and 
famous religious treatises giving alms is not only stressed but those who do 
not give alms are condemned. In Rigveda there is condemnation for those 
who do not spend on friends and spending only on one's self is considered a 
sin.(4) Same idea is also presented in G t .( 5) The rules mentioned in the 
law of Manu also show that giving alms was basic part of religious life.(6) 

About the creation of world the Pur as tell that there are many 
eras of the world. Every era is the era of a Mah -Yuga. There are four 
Yugas in one Mah -Yuga. Three Yugas have passed from the present Yuga 
in which mankind faced decline. Now fourth Yuga is passing and is known 
as Kali Yuga. Social decline is at its peak in this Yuga. Vedas have been 
forgotten and the Brahmins have lost prestige.(7) During Kali Yuga, only 
D n remains as the sole foot upholding Dharma. Therefore, people are 
advised to focus on d n during the present age, Kali Yuga. So giving alms 
is considered the most important religious practice in the present era. There 
are a few rules for giving alms. For instance alms must be given to the 
deserving on appropriate time.(8) Hindus also believe that giving alms never 
goes waste and is rewarded at each occasion.(9) 

Although the Brahmins are given priority for accepting alms but it 
should also be spent on deserving people and it has been stressed in 
Hinduism. It rises above social orders and the poor, needy, friends, parents 
and hungry are included in this list.(10) Serving the guests is regarded as a 

____________________ 

(1)  Al- Bayr n , Kitab al-Hind, (Lahore: Al-Faisal Nashran, 2005),1 : 186. 

(2) Ibid., I : 205 – 213.   

(3) Ibid., I : 180. 

(4) Rigveda  X. 117  

(5) The Bhagavad Gita, trans. Franklin Edgerton (Harvard University Press, Cambridge, 
1972), III. 118.  

(6)  The Laws of Manu, trans. G. Buhler, (Oxford: The Clarendon Press, 1886), I. 86. 

(7) Madeleine Biardeau, Hinduism: The Anthropology of a Civilization, (New Delhi, 
O.U.P, 1989),102.; Sanjay Agarwal, Daan and other Giving Traditions in India, (New 
Delhi, AccountAid, 2010), 35.  

(8) Bhagavad Gita, XVII. 20-23  

(9) Swami Dayanand Saraswati, An English Translation of the Satyarth Prakash, (Lahore: 
Virjanand Press, 1908), 350. 

(10) Leona Anderson, “Contextualizing Philanthropy in South Asia”, in Philanthropy in 
the World Traditions,ed. W.F. Ilchman et al. (Indiana: Indiana University Press, 
1998), 63.  
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great deed and is called Dev puja.(1) The heirs of the deceased offer sixteen 
meals during the first year of death.(2) Moreover in ancient literature there is 
evidence of attending the sick. In the third century BC, Asoka established 
hospitals and also clinics for animals.(3) 

Modern movements for public welfare have proved more useful than 
the movements of the ancient times. Due to this many works of social 
welfare gained momentum and practically it proved useful in getting rid of 
four social orders. It is clear that these movements were direct result of the 
influence of Islam and Christian missionaries. The activities of Hindu 
reformer Sahaja Anand Swami are valuable as he established welfare houses 
and wells in the time of famine. Although he did not succeed in abolishing 
the caste system but because of his activities Gujrat became well off.(4) 
Moreover the Arya Sam j movement by Swami Dya Anand in last quarter 
of nineteenth century did many activities of social welfare. Swami Dya 
Anand himself established the first Hindu orphanage. The Arya Sam j 
worked for providing relief during famine, providing medical help during 
days of epidemic, attending the sick and carrying out the funeral of the 
dead.(5) It also raised voice for the second marriage of the virgin widows and 
did efforts to abolish caste system. 

Social Welfare in Buddhism 

The basic focus of Buddhism is on social welfare and public good.(6) 
Gotham Buddha preaches his followers to help people. He preached his 
followers to move in the streets instead of settling at one place and help the 
people.(7) 

Charity is highly appreciated in Buddhism and a lot has been written 
in religious literature in this regard. Buddha was well aware of the 
advantages of giving alms. According to him if people become aware of its 
advantages then they will surely share their wealth with people and save 

____________________ 

(1)  Saraswati, Satyarth Prakash, 325. 

(2)  Al-Bayr n , Kitab al-Hind, 2 : 517. 

(3) P.V. Kane, History of Dharmasastra, (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 
1941), Part-I, II, 4. 

(4) Rana Amjad, Social Welfare and Religion in the Middle East, (U.K.:The Policy Press, 
University of Bristol), 2009,  31. 

(5)  Lajpat Rai, The Arya Samaj, (London:Longmans, Green and Co., 1915), 219. 

(6)  Bhikku Bodhi, Introduction to The Dhammapada, trans. Acharya Buddharakkhita, , 
(Kandy: Buddhist Publication Society, 1985), 9.   

(7) Walpola Rahula, The Heritage of the Bhikkru, (Canada: Grove Press, 2007), 3. 



Social Welfare in the Religions of the Subcontinent 
 

37 

their hearts from the stains of greed.(1) Close fisted people finally meet 
decline.(2) According to Buddhist philosophy greed is one of the three evils 
which are hurdles in the way of getting wisdom. So the importance of 
charity increases because it saves from greed and also brings advantage in 
the hereafter.   

In addition to giving material benefit, Buddhism also stresses on 
sharing knowledge and skills. In other words imparting education is a good 
deed as giving food to the needy. This custom is quite contrary to the Hindu 
Brahmins who monopolize the education as well as resources.(3) Buddha not 
only accepted alms but also gave alms in his life. To him the animals should 
also be treated with kindness. A story is attached to his name that once he 
came across a lioness who was so weak that she could not feed her cubs. 
Buddha put himself before her so that she may eat him and feed her cubs.(4) 
A person having such kindness for animals must have more passion to serve 
humanity. The hungry are fed on daily basis and especially on religious 
festivals so that their forefathers may get peace in the other world.(5) 

Buddha did many efforts for the public welfare in his life. He told 
the traders to give full measure and not to trade the illegal things. Such kinds 
of instruction are given on various places in A guttaranik ya the religious 
book of Buddhism.(6) In the time of Buddha there were some unjust rulers 
and he preached those rulers to treat their subject with justice and waive the 
heavy taxes imposed by them.(7) There are ten rules set out for rulers in 
Buddhism and they all aim at public welfare.(8) According to Buddha the 

____________________ 
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circle of social welfare is very wide. In his life time he visited far flung 
tribes and helped in resolving their rows.(1) 

The division of human beings on social level is very famous on the 
soil of Subcontinent. Hindus divided the human beings in four castes and 
because of this social inequality was at its peak. In this situation Buddhism 
played radical role and upgraded the honor of humanity. It preached the 
division of human beings on the basis of their deeds rather than caste. 
Buddha preached that no one is better for being born in the family of 
Brahmins and no one is lower to others for being born in the family of 
sudra. Those who do good deeds are better and those who do bad deeds are 
lower than others.(2) 

In Buddhism all those acts which can harm humanity are illegal and 
all those acts which help mankind are preached. On one occasion it is said:  

“One who destroys life, utters lies, takes what is not given, goes to 
another man’s wife, and addicted to intoxicating drinks_ such a man digs up 
his own root even in this world.” (3) 

Social Welfare in Islam 

Islam focuses on the welfare of mankind in this world and the 
hereafter. Helping the needy and the weak is stressed and given high place. 
The weak and the needy include widows, divorced women, travellers, 
orphans and slaves.4 Helping the needy is binding upon the Muslims. Many 
human needs are fulfilled with money and extending monetary help is basic 
in this regard. For this reason Zakat is an important religious binding.5 The 
people who can take zakat and alms are listed in the Holy Qur’ n. Allah 
says: 

هَ ا َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي  ﴿ِإنََّما الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ

)الرِّقَاِب 
َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم (6

﴾َحِكيمٌ    

____________________ 

(1)    Buddhaghosa, Samantapasadika,Commentary on Vinayapitaka, (Lycee Bouddhique 
Preach Suramarit, 1966),I, 50-51. 

(2) Ahmad Abdullah Al-Masd s , Mazahab Alam – Aik Mu‘ashart  wa Siy s  
Jaizah, (Karachi: Maktabah Khuddam-e-Millat, 1598) 192.  

(3) The Dhammapada, Ch.18, 246-247. 

(4)  e.g., Al-Baqarh 2 : 83, 177, 215, 234, 240; Al-Nisa 4 : 4, 12, 19, 75, 92; Al-Anfal 8 : 
41; Al-Tauba 9 : 91, 92; Al-Noor 24 : 24, 61; Al-Ahzab 33 : 5; Al-Hashr 59 : 7. 

(5) Al-Bukh r , Muhammad b. Ismail, Sah h Al-Bukh r , (Al-Riy dh: Dar al-
Salam, 2000), Had th No. 8.  

(6)  Al-Taubah 9 : 60. 
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The alms are only for the poor and the needy, and for those 
employed in connection therewith, and for those whose hearts 
are to be reconciled, and for the freeing of slaves, and for 
those in debt, and for the cause of Allah, and for the wayfarer. 

Moreover giving alms in the way of Allah is stressed in Holy 
Qur’ n on numerous occasions.(1) About twenty verses in the Holy Qur’ n 
discuss this subject. The basic needs like dress and food are not overlooked 
in Holy Qur’ n.( 2) Fulfilling the needs of people is not only stressed but 
those who do not do it are warned.(3) The Holy Book introduces a unique 
dimension of public welfare and takes the view that intercession of the 
needy is also welfare.(4) 

A study of Ah d t shows that the circle of social welfare is quite 
wide in Islam. The Holy Prophet S.A.W has clarified the ideas of social 
welfare mentioned in the Holy Qur’ n. Children, sick, old, prisoners and 
animals are included in this list and there are a lot of Ah d t in this 
regard.  

The Holy Prophet S.A.W stressed upon the resolving of issues 
between quarreling parties, providing help to the unemployed and 
facilitating the marriage of the willing persons.(5) Putting hurdles in the path 
of people(6)and teasing the pedestrians is also prohibited.(7) Spilling the 
garbage is also prohibited and clearing the harmful things from the path of 
people is also ordered.(8) 

Islam has directed the lender to extend the time limit of the return of 
loan so as to provide relief to the indebted.(9) To lend money to the needy is 
considered charity and to extend time of the return of loan is double 

____________________ 

(1) Al-Baqarah 2 : 274, 289; l Imran 3 : 133; Al-Saba 34 : 39; Al-Had d 57 : 7; Al-
Hashr 59 : 9; Al-Muzzammil 73 : 20.  

(2) Al-Nisa 4 : 5; Al-Maidah 5 : 89.  

(3)  Al-H qqag 69: 34; Al-Fajr 89: 18; Al-M ‘ n 107: 1-3. 

(4) Al-Nis ’ 4: 85. 

(5) Prof. Am r al-D n Mahar, Islam Mai  Rif h ‘ mah Ka Tasawwur aur Khidmat 
Khalq Ka Niz m; (Lahore: Nashriyat, 2009), 206.  

(6) Abu Daw d, Sunan Abu Daw d (Al-Riy : Dar al-Salam lil-Nashr wa al-Tauz ‘, 
2000), Had th No. 2629.  

(7)  Muslim b. Al-Hajj j b. Muslim, Sah h Muslim, (Al-Riy : Dar al-Salam lil-Nashr 
wa al-Tauz ‘, 2000), Had th No. 4028. 

(8) Sah h al-Bukh r , Had th No. 2707; Sah h Muslim, Had th No. 100. 

(9) Al-Baqarah 2: 280. 
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charity.(1) The one who does not take back loaned money from the needy is 
promised forgiveness from Allah.(2) On the other hand the indebted is asked 
to return the loan on decided time. The Holy Prophet S.A.W did not offer 
funeral prayer of the indebted person. The Holy Prophet S.A.W gave good 
tidings to the one who pays the loan in place of the poor indebted person.(3) 

The welfare of neighbours is so much important that it is the 
compulsory principle of belief in Allah and the Day of Judgment.(4) Taking 
care of neighbours is obligatory for a Muslim. The one whose neighbour 
sleeps hungry is not considered a perfect mu’min.(5) Luxuries of life must be 
shared with neighbor and if not possible then must be hidden. The one who 
is source of trouble for his neighbor is not fit to enter paradise.(6) 

Islam has strictly prohibited negative monetary activities for the sake 
of public welfare. The Holy Prophet S.A.W has cursed those who take or 
give bribe.(7) Deceit in trade is har m.(8) Making a deal over another deal is 
also prohibited.(9) According to Islamic law, giving short measure is a crime 
and considered cause of chaos in the world.(10) Adulteration is totally against 
public welfare and the Holy Prophet S.A.W has denied having any relation 
with a person doing it.(11) Moreover falsehood, abusive conversation, deceit, 
guile, slandering, backbiting, theft, usury and not fulfilling promises are all 
illegal acts in Islam.(12) 

Those who help others are helped by Allah.13 That is why a mu’min 
does not focus on doing well for himself but he also strives to do good for 

____________________ 

(1)  Ibn Kath r, Isma‘ l b. Umar, Tafs r al-Qur’ n al-Az m, (Al- Riy : Dar 
ayyibah lil-Nashr wa Tauz ‘, 1999), 1: 716. 

(2)  Sah h Al-Bukh r , Had th No. 2078. 

(3) Daraqu n , Ali b. Umar, Sunan Daraqu ni (Beirut: Mu’assasah al-Ris lah, 1424 
AH), 3: 64.  

(4)  Sah h al-Bukh r , Had th No. 6018. 

(5)  Baiqah , Ahmad b. Al-Husain, Al-Sunan al-Kubrá, (Beirut: Dar Al-Ma‘rifah, 1356 
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(7)  Sunan Abu Daw d, Had th No. 3111. 
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Salam lil-Nashr wa al-Tauz ‘, 2000), Had th No. 2607.  
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(12)  Shibl  Nu‘m n , Sayyid Sulaim n Nadav , S rat al-Nab  (Lahore: Idara 
Islamyat, 2002) 6:579-681. 

(13) Sah h Muslim, Had th No. 6853.  
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others. He solves their problems and addresses their grievances and as a 
result gets reward from Allah in this world and the hereafter. According to a 
Had th: 

نَياَ واالِخَرَة))(1)   ((َمن يَّسِّر َعَلي َمعَسِر َيسََّراهللاُ ِفي الدُّ

Whoever alleviates the need of a needy persons, Allah will 
alleviate His needs in this world and the Hereafter.  

The rights of Allah hold an important and vital place in Islam. Public 
rights are also given a lot of stress. Allah has connected His own rights with 
the rights of people.(2) The Holy Prophet S.A.W considered the whole 
humanity as one unit without distinction of colour, tribe and nation and laid 
the foundation of public welfare.(3) Helping the public without any 
distinction is so valuable that it is said to be the cause of Allah's blessing. 
The Holy Prophet S.A.W said: 

  ((الرَّاِحُموَن يـَْرَحُمُهْم الرَّْحَمُن اْرَحُموا َأْهَل اْألَْرِض يـَْرَحْمُكْم َمْن فِ ي السََّماءِ ))(4)

Merciful are shown mercy by Al-Rahman. Be merciful on the 
earth, and you will be shown mercy from Who is above the 
heavens. 

Public Welfare and Practice of Holy Prophet S.A.W 

Before Holy Prophet S.A.W the society was at its lowest level. The 
humanity was in darkness of ignorance and mankind was disgraced. Human 
society fell below the level of animals. Man was ignorant to his duties to 
Almighty and his duties to other human beings. There was no consciousness 
to upgrade life. In these conditions the Holy Prophet S.A.W came as a 
blessing. Allah says about him: 

 ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِمينَ ﴾(5)

“And We have sent you as grace towards all the worlds.”  

In words of Sayed Suleman Mansur Puri, "the Holy Prophet S.A.W 
invested all his life for the betterment, success, evolution, purification and 

____________________ 

(1)  Ibid. 

(2)  Ibid., Had th  No. 2569.  

(3)  Ahmad b. Hanbal, Musnad, (Beirut: Moassasa al-Risalah, 1999), 3:272. 

(4)  Al-Termidh , Muhammad b. Isa, Jami al-Tirmidh , (Al-Riy : Dar al-Salam lil-
Nashr wa al-Tauz ‘, 2000), Had th  No. 1924. 

(5)  Al-Anbiy ’ 21 : 107. 
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welfare of generations."1 The Holy Prophet S.A.W took charge of the 
betterment of humanity without any distinction. He took practical measures 
for this purpose. Due to these measures he not only proved beneficial for his 
contemporaries but also for the generations to come. 

Even before getting the prophet hood his benevolence gained fame 
among his people. At the age of thirty five he helped in the construction of 
Ka’bah and resolved the matter of placing Hajar al-Aswad in a peaceful 
manner. The matter of placing the sacred stone was very controversial 
because all the tribes wanted to do this blessed task. The tribes were on the 
verge of war but the wisdom of Holy Prophet S.A.W saved war. He also 
took part in Hilf al-Fu l which was a treaty to stop violence, to help the 
poor and ensure safety of travelers. His participation in the treaty shows his 
concern for public welfare. Hazrat Khadija states about his public life before 
prophet-hood in these words: 

((ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحَم َوَتْحِمُل اْلَكلَّ َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم َوتَـ ْقِري الضَّْيَف َوتُِعيُن َعلَ ى 
  نـََواِئِب اْلَحقِّ ))(2)

You do your duties to relatives, take burden of the weak, earn 
for the poor, entertain the guests and help all the rightful 
things. 

Social welfare is an important dimension of the life of Holy Prophet 
S.A.W. The study of his life shows that welfare of humanity was given 
priority in the agenda of prophet hood. The speech of Hazrat Ja‘far Tayy r 
in the court of Negus, king of Axum, is a proof in this regard. He 
summarized the teachings of Holy Prophet S.A.W in these words: "He 
taught us to speak the truth, to return the entrusted things and to treat the 
neighbors well. He stopped us from breaking with relations, having illicit 
relations and doing violence. He stopped us from indulging in vulgarity, 
falsehood, taking the wealth of orphans and slandering the pious women."( 3) 

The Holy Prophet S.A.W also taught his followers to help humanity 
and the history of Sah bah RA is full of such incidents. It was the result of 
the teachings of Holy Prophet S.A.W that those of his fellows who became 
caliphs laid foundation of such acts of public welfare which the most 
developed states of today cannot boast. The Sah ba RA always remained 

____________________ 

(1) Q  M. Sulaim n Salm n Mans rp r , Rahmat lil-‘ lam n, (Lahore: 
Maktabah Islamiah, 2006), 2:301.  

(2) Sah h al-Bukh r , Had th No. 3. 

(3) Ibn Hish m, Al-S rat Al-Nabaviyah. (Beirut: Dar al-Kit b al-‘Arab , 1990) 1 : 
362.  
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busy in helping the humanity. Some of the examples of their great behavior 
are given below: 

1. Hazrat Abu Bakar RA used to go to the house of a blind woman in 
Madinah and did her chores.(1) 

2. After becoming caliph Hazrat Abu Bakar RA used to milk the 
goats for those whom he used to do before becoming caliph.(2) 

3. On one of his nightly patrol Hazrat Umer RA heard the cries of 
children who were crying of hunger. He came to the national 
treasure and brought back flour, meat, ghee and dates to the kids on 
his own back. His servant insisted on taking the burden but he did 
not allow him.(3) 

4. Once Hazrat Jar r bin Abdullah RA asked his servant to buy him a 
horse. The servant made deal of a horse in 300 durhams and 
brought the seller along with the horse to pay him. When Hazrat 
Jar r bin Abdullah RA S.A.W the horse he said to the seller that 
this horse is worth more than 300 durhams and asked him if he can 
sale it for 400 durhams. The seller agreed. Then Hazrat Jar r RA 
went closer to the horse and said that this horse is worth more than 
400 durhams and asked the seller if he will take 500 durhams for 
the horse. In this way he kept on increasing the price of the horse 
till 800 durhams was decided. He was asked why he gave so much 
money instead of 300 for which the seller had agreed. He said that 
he gave his word to the Holy Prophet S.A.W that he will always do 
good to the public.(4) 

5. After migration to Madinah, the Muslims faced a problem of 
drinking water’s availability. There was just one well which was 
the property of a Jew. The Holy Prophet PBUH declared the garden 
in paradise in exchange of the well. Hazrat ‘Usm n RA bought this 
well and assigned as endowment in Allah’s name. (5) 

The mercy of Holy Prophet S.A.W is not limited to any special 
group. He extended his mercy towards non-Muslim subject and prisoners, 
strangers, animals and even trees and it can be found in his teachings. There 

____________________ 

(1)  Ibn al-Ath r, Al-K mil fi al-T r kh, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987), 2 : 
270. 

(2)  Ibid, 2 : 272. 

(3) Shibl  Nu‘m n , Al-F r q, (Karachi: Dr al-’Ish ‘at), 322.  

(4)  Ibn Hajar al-‘Asqal n , Ahmad b.Ali, Fath al-B r , (Beirut: Dar al-
Ma‘rifah,1379AH), 1:183. 

(5)  Jami‘ al-Tirmadh , Had th  No. 3703 
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are many examples in this regard but keeping in view the length of this 
paper only one incident is cited here. When Tham mah bin th l RA 
embraced Islam he stopped the supply of grain to Makkah which caused 
shortage there. The leaders of Makkah requested the Holy Prophet S.A.W. 
These were the very leaders who persecuted the Muslims in Shi‘b Ab  
T lib and never allowed them food and laughed at the cries of children and 
women. The Holy Prophet S.A.W responded with kindness and asked 
Hazrat Tham mah RA to restore the supply.(1) 

In short social welfare is a wide subject which enfolds the whole 
society. Islam enjoins upon its followers to treat parents and relatives with 
kindness. It also imparts upon its followers to treat widows, orphans, poor, 
sick, travelers and prisoners with mercy. The victims of natural disasters and 
epidemics should also be treated well. In other words, Islam preaches to 
treat humanity with kindness in all spheres of life.  

Distinctions of Islam 

1.  According to Islam the ultimate end of all activities regarding social 
welfare is to get closer to Allah and find His pleasure. A Muslim 
does not want fame and worldly gains. He wants reward from Allah 
for all his acts for public welfare. The sincerity which a Muslim all 
these activities is not possible in other religions because there is no 
foundations of Islamic creed, such as belief in Allah and belief in life 
after death, behind such acts. So these two fundamental beliefs 
positively influence the charitable affairs of Muslims 

2. Islam does not only enjoin welfare of people upon individuals but it 
also considers it the responsibility of state. Islam is distinguished 
from other religions because Islamic state is responsible for welfare 
of its subject. The rulers are held responsible for everything 
regarding their subject. The basic reason of this sensibility is the 
concept that they will be questioned about public affairs on the Day 
of Judgment. Contrary to this the two other major religions i.e. 
Buddhism and Hinduism do not entertain such a concept and hence 
overshadowed by Islam. The statement of Hazrat Umer RA is very 
important in this regard. He said: 

If any baby goat is lost due to hunger on the bank of the 
Euphrates, then I will be held responsible for it on the Day of 
Resurrection.(2) 

____________________ 

(1)  S rat al-Nab , 2: 602. 

(2)  Al-A fah n , Abu Na‘ m Ahmad b. Abd Allah, Hilyat al-Auliyah wa abaqat Al-
A fiyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988) 1: 53. 
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3. Islam provides a complete road map of public welfare. Islamic 
society not only progresses financially but it also focuses on 
spiritual, ideological and social progress. The matters of public 
welfare hold a primary place in Islamic society.  

4. The aim of social welfare cannot be achieved unless equilibrium is 
maintained between rights and duties. Islam not only stresses the 
rights of the weak but it also safeguards the rights of the rich. 

5. Islam has also taken into account the natural order of creatures. The 
other religions do not distinguish between human beings and animals 
with regard to welfare. For example in Buddhism there is no 
distinction between the welfare of animals and human beings. The 
relatives are given no priority. In Hinduism the killing of a man is 
equal to killing of animal. An animal can achieve the status of 
mother of man. All these beliefs seem to be quite good but in reality 
a man is the highest of creations and his needs must be given priority 
to animals. Islam has discussed this matter in detail. (1) 

6. It is a common concept   that the good deeds of man cease after his 
death, whereas in Islam the unique and distinctive concept of 
sadaqah j riyah (ceaseless charity) is greatly stressed. This concept 
establishes the great importance of public assistance in Islam as 
compared to non-Semitic religions. So, Islam considers the matters 
of social welfare as a source of eternal blessings. The bliss of any act 
continues as long as people get benefit from it.  

7. No religion in the world allows its followers to earn money from 
unlawful means. In this regard all the religions are equal. The 
peerless feature of Islam is that the acceptance of charity is totally 
conditional to the legitimate earning. The money earned from 
unlawful means is not acceptable at all. Islam does not approve the 
use of illegal means for public welfare as it will provide shelter to 
the illegal activities. The Holy Prophet S.A.W said: 

  ((َال يـَْقَبُل اللَّ ُه َصَدَقًة ِمْن ُغُلوٍل َوَال َصَالًة ِبَغْيِر طُُهورٍ ))(2)

All does not accept any Sal t (Prayer) without purification, 
and He does not accept any charity from ghul l. 

8. Some religions consider public welfare as sole purpose of religion. 
This idea should be mended. Social welfare is given a lot of 
importance in Islam but still it is considered a part of religion, not the 

____________________ 

(1)  S rat al-Nab , 4: 387. 

(2)  Sunan Ibn M jah, Had th No. 274. 
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whole religion. Islam is a religion that propagates justice and 
equilibrium in society. It does not approve of only doing acts of 
social welfare. The rights of Allah must not be forgotten. There 
should be no extremism in anything. All the matters are given due 
importance in Islam. This point should be clear that social welfare is 
a part of Islam not the whole Islam. 

Conclusion: 

Everyone wants to get help from others and this desire connects him 
to the idea of helping others. That is why social cooperation began right 
from the beginning of civilization. Social problems are there in every society 
in every era and man has always struggled to overcome these problems. In 
other words, social welfare has been a part of every society from ancient 
times. Religion is the most important driving force behind the idea of social 
welfare. Social welfare and religion are inseparable in the perspective of 
Subcontinent. 

In Hinduism there is a lot of stress on social welfare. The concept of 
spending for public welfare is commanded in religious books like 
Bhagavad-g t , M nava-Dharma stra and Vedas. Besides religion 
Hindu leaders also did a lot for the betterment of the people. Their reformist 
movements also took practical steps for public welfare. The movements of 
Sahajanand Swami and Dayanand Saraswati are remarkable in this regard.  

Buddhism also laid great stress on public welfare. Gautama Buddha 
enjoined upon his followers to travel for the sake of social well-being. He 
declared that the greatness of human beings does not lie in castes but in 
being helpful to the masses. The activities against humanity are strongly 
banned in Buddhism and efforts are made to propagate public welfare. 

Islam has gone a step ahead than these two religions and the 
activities of public service are considered worship in it. The rights of human 
beings are given great importance and they are given no less importance 
than rights of Allah. The Holy Prophet S.A.W established a welfare state 
under his leadership and the Sah ba R.A carried out this mission and it is 
manifest from their manner of governance. There are a lot of Qur’ nic 
verses and ah d t that highlight the importance of public welfare. The 
Islamic concept social welfare is not only limited to human beings but it also 
enfolds other living beings and. 
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Editorial 

 The religion Islam has a unique distinction that its 
starting points begins with knowledge and research. The 
Holy Qur’ n frequently advised and stressed to 
contemplate, to seek knowledge and do research. It decides 
that the educated and ignorant cannot be equal. When the 
Holy Prophet (S.W.A) explained significance and 
superiority of knowledge, many glorious personalities like 
‘Umar bin Al-Khatt b, Ali al-Murta , Zayd bin th bit, 
Ubey bin Ka‘b, Ibn  Abb s and Abdull h bin Mas d 
joined the mission of knowledge and learning. With the 
establishment of Mad ris, pupils like Im m Abu 
Han fah, Im m M lik, Im m Sh f‘ , Im m ibn 
Hambal, Ibn Musayyab, Nahai, Att , Ikramah, Muj hid 
and Qat da emerged and enlightened the corners of the 
world.  

 Knowledge and research are standards 
which play a fundamental role to cope with the affairs of 
the world. Those nations are destined to lead which 
advance themselves in knowledge and research. That is 
why when the companions of the Holy Prophet (S.W.A) 
and the later Muslims remained busy in knowledge and 
research, they dominated the world from Mult n to 
southern France, and were prominently distinguished in the 
field of knowledge and research for one thousand years.  

The Muslims educated the uneducated and turned 
the uncivilized to the civilized. They purified the secular 
disciplines, laid foundation of new disciplines and took 
them to the heights of glory. Efforts and hard work of these 
scholars resulted in valuable contributions of Im m 
Ghaz l , Imam R z , Avicenna, F r b , Abn 
Haytham, and J bir in the Islamic world. These illustrious 
scholars wrote renowned books in the field of logic, 
philosophy, astronomy, physics, literature, linguistics, 
chemistry, mathematics, and biology.  



(xii) 
 

Today’s astonishing development of Europe has 
bewildered the Muslims and pushed them to feel a sense of 
inferiority; this startling progress of Europe owes to these 
notable scholars. Europe benefitted from such intellectual 
contributions for decades and it has been ruling the world. 
On the other hand, the Muslim world is in deterioration and 
abysmal conditions. This deplorable state of the Muslims is 
because they left the Qur’ nic ideals and noble legacy of 
the Holy Prophet (S.W.A).  

Today, if the Muslims wish for grandeur and glory, 
they will have to link themselves to the legacy of the Holy 
Prophet (S.W.A). Their success and survival depend on the 
remarkable legacy.  

The Department of Islamic studies, NUML, is 
contributing and playing an active role in the promotion of 
knowledge and research. The scholarly research journal Al-
Ba rah is a bright continuity in this regard, which 
publishes research papers irrespective of color, creed, race, 
prejudice and school of thought in the field of Qur’ n, 
Had th, history, culture and Fiqh. Al-Ba rah wishes to 
improve the quality of research and its basic purpose is to 
achieve international standards in research. For this 
purpose, peer review was done from two foreign experts. 
Moreover, improvements have been made in size, layout 
and presentation of the journal. The current issue is 
comprised of linguistics bouquet which includes fifteen 
articles (six in Urdu, six in Arabic and three in English). 
The editorial board is thankful to all the researchers who 
sent their valuable articles for publication in Al-Ba rah. 
May Allah Almighty accept this humble effort! ’ m n. 

 
 

Dr. Syed Abdul Ghaffar Bukhari 
                                                          Editor Al-Ba rah 
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TRANSLITERATION TABLE 
 

Urdu Arabic Urdu Digraphs 

 f �  bh ف a  ا ṣ ص a  ا

 q � ph ق b ب ż ض b ب

 k � th ك t  ت ṭ ط p  پ

 l � th ل th ث ẓ ظ t  ت

  m � jh م J ج ‘ ع ṯ  ٹ

 n � ch ن ḥ ح gh غ th  ث

 dh دھ w و kh خ f ف J ج

 dh ڈھ h هـ d د q ق ch  چ

 rh ڑھ ’ ء dh ذ k ك ḥ  ح

  y � kh ي r ر g  گ kh خ

 z   �  gh ز l ل d د

      s س m م ḏ  ڈ

     sh ش n ن dh  ذ

     ṣ ص n  ں r  ر

     ḍ ض v و ṟ  ڑ

     ṭ ط h ه z ز

     ẓ ظ ’ ء ẕ  ژ

     ‘ ع y ي s س

     gh غ y ے sh ش

 

Short Vowels 
(AR-UR) 

Long Vowels (AR-UR) 
Diphthongs 

Arabic Urdu 

 a  ٰى / ى  á   ْو aw  و au 

 i ْي �   ا  / آ  ay  ْے/ى  ai 

 u ّي �   ى  ayy    

   iyy ّي �  و    

    uww ّو   (ur)   ْو    

      (ur)    ْے    

 Letter (ء) is not transliterated when at the beginning. 
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 Article )ال(  is transliterated as (al-), and as (’l) in construct form, 

whether followed by a moon or a sun letter. 

 )ــــــــــــــــــــة(  is transliterated as (ah)  in pause form and as (at) in construct 

form. 

 (و) as an Urdu conjunction is transliterated as (o). 
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